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SAMENVATTING 

Tegenwoordig is het voor steden van enige omvang bijna noodzakelijk om aan city branding 
te doen. De stedelijke concurrentie wordt op nationaal en internationaal niveau steeds sterker. 
Steden moeten gaan kiezen welke richting ze willen inslaan en welk imago ze willen uitdragen. 
Hoe moet een stadsbestuur dit aanpakken? waar moet men zich op richten? Welke rol speelt 
de stedenbouw(kundige) binnen city branding? Wat is de gewenste stedenbouwkundige 
werkwijze? Dit onderzoek geeft antwoord op bovenstaande vragen. 

City branding is een middel van city marketing en draait o.a. om (stedelijke) economie. 
Daamaast is de binding met de dagelijkse stadsgebruiker erg belangrijk: zonder stadsgebruiker 
kan er geen stad bestaan. Ten derde moet de stedelijke identiteit goed onder de loep 
worden genomen en worden ingezet. City branding heeft verschillende middelen, waarvan 
stedenbouw er een is. Als een stad aan city branding doet, wordt vaak gebruik gemaakt van 
architectuur, de aanwezigheid van (bijzondere) bedrijvigheid, belangrijke faciliteiten&diensten, 
toerisme&recreatie, sport- en cultuurvoorzieningen en propaganda (slogans, logo's). 

Het onderzoek heeft zich gericht op een stedenbouwkundig ontwerp voor de stad Eindhoven. 
Op basis van een identiteitsonderzoek is naar voren gekomen dat Eindhoven zich moet richten 
op de volgende vier identiteiten: technologie, art&design, sport en groenvoorzieningen. 
Deze identiteiten zijn vertaald naar een zogenaamde kwaliteitenkaart, waardoor de stedelijke 
identiteiten ruimtelijk zijn weergegeven. Aan de hand van deze kaart is een geschikt plangebied 
gekozen, waarvoor een stedenbouwkundig ontwerp is gemaakt. Het plangebied wordt gevormd 
door de Philipscomplexen Strijp T en Strijp R. 

De ambitie van regio Eindhoven is de Brainport te combineren met de creatieve industrie. 
Het gemaakte ontwerp voor Strijp T&R versterkt deze ambitie door de volgende drie 
ontwerpbeslissingen. 
• In de eerste plaats biedt het ontwerp woon- en werkruimte voor de creatieve ondernemer. 

De creatieve ondernemingen worden geclusterd en er wordt een klimaat gecreeerd 
waar de individuele talenten optimaal gedijen en elkaar maximaal stimuleren, wat de 
stedelijke economie uiteindelijk ten goede komt. 
Ten tweede versterkt het ontwerp de persoonlijke binding tussen de stadsgebruiker en 
de stad Eindhoven, dankzij de diverse openbare voorzieningen op Strijp T&R en de 
ontmoetingsfunctie van het plein op Strijp T. De sociale samenhang en de dynamiek in 
het ontwerp worden versterkt door op verschillende doelgroepen te richten: huidige en 
toekomstige inwoners, toeristen en creatieve ondememers (bedrijven). 

• Ten derde komen de identiteiten van de stad Eindhoven duidelijk terug in het ontwerp: 
ze zijn zowel ruimtelijk als programmatisch aanwezig. 

De gebruikte stedenbouwkundige werkwijze wordt vertaald naar een stappenplan, welke 
Eindhoven kan gebruiken voor het op stedenbouwkundige manier "branden" van de stad. 
Dit stappenplan is direct hanteerbaar voor elke stad die zich op stedenbouwkundige wijze wil 
"branden". Het toepassen van meerdere middelen t.b.v. van city branding zal ertoe leiden dat de 
gestelde doelstellingen meer succesvol zullen zijn. De hierboven genoemde middelen zijn allen 
geschikt om met stedenbouw gecombineerd te worden. Bij de fysieke middelen (gebouwen, 
infrastructuur en openbare ruimte) heeft men te maken met een relatief lange tijdsduur van 
inwerkingtreding. Propaganda (slogan/logo) treedt duidelijk sneller in werking, maar moet wei 
een duidelijke relatie hebben met het stedenbouwkundige ontwerp. Bij het gebruik maken van 
een combinatie van middelen dient dus rekening gehouden te worden met: de bijbehorende 
tijdsduur van inwerkingtreding en samenhang tussen de middelen. 
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1. INLEIDING 

Dit verslag laat zien waar ik mij tijdens mijn afstudeerperiode op heb gericht. Het bestaat uit een 
vooronderzoek betreffende city branding en een hieraan gekoppelde ontwerpopgave voor de 
gebieden Strijp T en Strijp R in Eindhoven. lk heb hiermee getracht een heldere inzage in mijn 
project te bieden. 

Aanleiding 

Er zijn meerdere aanleidingen die mij tot het onderwerp "city branding" hebben geleid. Naast 
het feit dat ik via de hieronder besproken aanleidingen tot het onderwerp city branding ben 
gekomen, bleek city branding op hetzelfde moment een "hot item" te zijn in de hedendaagse 
stedelijke politiek en architectuur. Dit leek mij een extra uitdaging om me hierop te richten met 
mijn afstudeerwerkzaamheden. Mede door deze actualiteit is mijn besluit om city branding 
als afstudeeronderwerp te kiezen bepaald. Onderstaande aanleidingen komen voort uit mijn 
persoonlijke interesses die uiteindelijk tot city branding hebben geleid. 

Een eerste aanleiding is de diversiteit van de stad. De stad in het algemeen kent vele 
aspecten, zoals de historische, culturele, maatschappelijke, sociale, economische, politieke 
en fysiekruimtelijke. De onderlinge raakvlakken van deze brede aspecten vormen in mijn 
ogen interessante situaties, welke vaak direct of indirect een fysieke vorm krijgen in of als de 
stad. Juist deze situaties komen in deze tijd steeds sterker aan het daglicht en kunnen soms 
behoorlijk conflicteren, contrasteren, maar elkaar ook in positieve zin versterken. 

De relaties tussen stedenbouw enerzijds en verwante vakgebieden anderzijds (zoals 
vastgoedbeheer, architectuur en sociale geografie) vormen de tweede aanleiding. Deze relaties 
brengen niet aileen raakvlakken naar voren waardoor overeenkomsten en verschillen tussen de 
vakgebieden duidelijk worden. Tevens kunnen zij een ander daglicht op een vakgebied werpen, 
waardoor er nieuwe potenties voor vakgebieden ontdekt kunnen worden. 

Een derde aanleiding hangt samen met een hedendaags verschijnsel dat steeds meer vat op de 
gehele wereld lijkt te krijgen: globalisering. Steden worden op een directe wijze geconfronteerd 
met globalisering. Door de vestiging van netwerken die met elkaar verwikkeld zijn in een 
concurrentiestrijd om de leidende positie op de mondiale markt klijgen steden een steeds meer 
hetzelfde uiterlijk. Het probleem is dat ontwerpers en ontwikkelaars op basis van de globale 
markt (en min of meer dezelfde ontwerptraditie) onvermijdelijk tot dezelfde, meest adequate, 
oplossingen zullen komen. Deze oplossingen zullen min of meer identiek zijn, waardoor steden, 
weliswaar onbedoeld maar ook onvermijdelijk, steeds meer op elkaar gaan lijken. Op deze 
wijze doemt er een contrast en dus een spanningsveld op tussen de identiteit van de stad en 
de globaliseling. Deze situatie speelt op dit moment een belangrijke rol in de stedenbouw en 
de architectuur. 

Een vierde aanleiding vormt een advies van de Gemeente Rotterdam uit maart 2002. De 
Gemeente Rotterdam heeft een voorstel voor een ge·integreerde aanpak van het vrijetijdsbeleid 
van de stad Iaten maken. De gedachte achter dit advies is dat het een goede basis zal zijn 
voor de verdere ontwikkeling en versterking van het vrijetijdsaanbod in Rotterdam, waar 
Rotterdammers en bezoekers van buiten Rotterdam, kortom aile gebruikers van de stad bij 
gebaat zullen zijn. Het adviesrapport is genaamd "De attractieve stad" en is o.a. te vinden op 
internet (http://v-NI/w.attractievestad.nl/). 
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Doelstelling 
"Het maken van een stedenbouwkundig antwerp vanuit city branding voor de gemeente 
Eindhoven, op basis van een case study." 

Probleemstelling 
"Welke rol speelt de stedenbouw in het proces van city branding, wat is de gewenste werkwijze 
en op basis waarvan kan er een onderbouwd stedenbouwkundig advies vanuit city branding 
gegeven worden voor de stad Eindhoven?" 

Oplossingsrichting 
"Door middel van een grondige analyse van de context, inhoud en stedenbouwkundige aspecten 
van city branding en een case study van de stad Eindhoven." 
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· 2. CITY BRANDING 

In Ieiding 

De context van branding omvat voomamelijk marketingaspecten. Het toekennen van een "brand" 
(merk) aan een bepaald product in het algemeen, is een onderdeel van het marketingproces. 
Het beleid dat steden op het moment voeren is sterk marktgericht. Naast de nadruk op 
economische doelstellingen en de waardering voor de marktsector is deze marktgerichtheid 
het gevolg van interstedelijke concurrentie. Steden zijn zich steeds meer bewust geworden 
van de noodzaak om actief wervend op de markt te opereren en ontmoeten elkaar daarbij 
als concurrenten. Steden willen hun eigen positie t.o.v. de concurrenten peilen en versterken, 
rekening houdend met kansen en bedreigingen en met de eigen sterke en zwakke punt en. 
"Stadsbesturen vragen zich af wat de positie is, die de stad inneemt in het totale krachtenveld 
van de stedelijke concurrentie en de maatschappelijke dynamiek" (Buursink, 1991). De markt 
waarin steden zich bevinden is echter zeer uitgestrekt; de concurrenten bevinden zich niet 
aileen in de directe omgeving, maartegenwoordig ook op grotere afstand. Grotere steden gaan 
zich meer richten op de Europese en mondiale markt. 

Ook de stadsbesturen van tegenwoordig begrijpen goed dat de stad zelf ook als "product" 
aangeboden kan worden. Hierbij dient verrneld te worden dat de stad echter niet eenvoudigweg 
als een product gezien en behandeld mag worden. Hier wordt later dieper op in gegaan. 
Allereerst volgt een omschrijving van city marketing en de relatie met city branding. 

Citv marketing 
AI tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden in de 178 eeuw bezaten steden een grote 
mate van autonomie en voerden zij een eigen economische politiek. Deze zelfstandigheid van 
steden is dus zeker geen nieuws. De gedachte dat de stad in de eerste plaats een plek is om 
fortuin te maken is zelfs diep geworteld in de Amerikaanse samenleving. Op het eerste gezicht 
kan city marketing worden beschouwd als een instrument in het marktgerichte stedelijke beleid 
van de lokale stedelijke overheid. Het omvat aile activiteiten van een stad, welke gericht zijn 
op het ondersteunen van maatschappelijk welzijn en economische groei van de stad en welke 
gericht zijn op handhaving van de concurrentie- en de hierarchische positie t.o.v. overige 
steden. "Het beleid van gemeenten m.b.t. de ontwikkeling van hun stad lijkt zich van tijd tot 
tijd te bewegen tussen twee uitersten, die twee verschillende opvattingen vertegenwoordigen: 
een welzijns- en een groeibeleid. In de gemeentelijke politiek wisselen beide opvattingen 
elkaar periodiek af. Enigszins zwart-wit denkend kunnen we stellen dat in het eerste geval de 
leefbaarheid van de stad en de zorg voor de zwakkeren voorop staan, in het tweede prevaleren 
de economische groei en de belangen van de moneymakers" (Buursink, 1991). 

In het bedrijfsleven heeft men veelal te maken met winstgerichte marketing. Hiernaast bestaat 
ook non-profit marketing en sociale marketing. Deze laatste kornt voornamelijk voor bij culturele 
en/of maatschappelijke instellingen en bij de overheid. In deze gevallen wordt marketing als 
middel gebruikt om interpersoonlijke en maatschappelijke processen te beheersen. Om beoogde 
doelen te behalen, wordt naast de gebruikelijke winstgerichte marketing ook gebruik gemaakt 
van economische, sociologische, psychologische, wettelijke en gedragsaspecten. Aangezien 
de stad meer is dan een product, is het interessant om te bekijken welke eisen er normaliter aan 
een product in het algemeen worden gesteld. Als we de stad als een product zouden zien, dan 
hebben we met de volgende handelingen uit de zgn. productmarketing te maken: 

1. Het creeren van een geschikte combinatie van eigenschappen en diensten, 
2. Het bieden van aantrekkelijke voorwaarden voor huidige en toekomstige gebruikers van de 
producten en diensten, 
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3. Het beschikbaar maken van de producten en diensten voor de markt op een efficiente en 
toegankelijke wijze, 
4. De kwaliteiten en het beeld van de stad op een zodanige wijze op de markt brengen, zodat 
potentiele gebruikers volledig op de hoogte zijn van de bijzondere voordelen. 

De eerste handeling is vrijwel vanzelfsprekend. Een product heeft meer succes wanneer het een 
ruim scala aan eigenschappen en diensten kan bieden. Voor een stad betekent dit simpelweg 
een grotere aantrekkingskracht op bezoekers en gebruikers van buiten de stad. De "gebruikers" 
van de stad gebruiken haar niet als totaliteit, maar nemen slechts bepaalde "diensten" af; ze 
maken selectief gebruik van de stad. Vanuit city marketing is het dus verstandig om de stad niet 
als een totaalproduct te zien, maar als een aantal stedelijke deelproducten. Daarnaast Ievert 
de concentratie van een groat aantal mensen, bedrijven instellingen en activiteiten, inclusief 
de grate verscheidenheid daarvan, op een relatief kleine ruimte allerlei voordelen op voor de 
gebruikers van de stad. De tweede handeling nodigt bezoekers en gebruikers meer uit, naarmate 
voorzieningen als voldoende parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid aanwezig zijn. De 
derde handeling is voornamelijk van belang voor bedrijven die zich in een stad willen vestigen. 
Dit betreft o.a. economische en planologische aspecten (denk aan bestemmingsplannen). De 
laatste handeling kan men zien als de reclame, het "aan de man brengen van het product", het 
"op de markt zetten van de stad". Dit kan bereikt worden met behulp van city branding. 

Naast deze productachtige eigenschappen van een stad, spelen nag andere zaken een 
belangrijke rol in de city marketing. Volgens Kotler (1993), is city marketing een marktgericht 
stadsontwikkelingsbeleid, welke gericht is op het integreren van wonen, werken, handels- en 
industrielocaties, verkeer, cultuur, Ieasure en winkelen. Dit gebeurt op een expressieve wijze, 
van de ervaring van de burger tot een integraal marketingconcept. Buursink (1991) omschrijft 
city marketing op de volgende wijze: "Het is een strategie die be rust op het besef dat een lokale 
gemeenschap meet proberen haar positie en ontwikkeling te baseren op eigen kracht, door het 
voeren van een marktgericht beleid, in een open concurrentieverhouding met andere steden en 
regia's". 

"Het zijn allerlei maatschappelijke, economische, technologische en politieke, dus niet
ruimtelijke ontwikkelingen in een nabije en verre omgeving die van belang zijn voor de ontwikkel 
ingsperspectieven van een bepaalde stad" (Buursink, 1991). Het effect van city marketing werkt 
niet aileen op de stad maar oak op haar omgeving. Hierbij zouden "maatregelen democratisch 
beslist moeten worden, maar oak politiek door te voeren zijn" (Paddison, 1993). Daar waar 
meerdere belangen een rol spelen, is de moeilijkheid vanzelfsprekend grater om tot een 
bevredigend resultaat te komen. 

De belangrijkste onderdelen van city marketing zijn volgens Kotler (1993): 

Doe I 
1. Het versterken van de 
aantrekkelijkheid van de stad 
(op het gebied van werken, 
wonen, cultuur, sport, recreatie, 
economie, toerisme, versterking 
van het imago, maa1schappelijk 
welzijn en werving van kapitaal) 

Doelgroepen 
1 . Exporteurs 
2. lnvesteerders 
3. Fabrikan1Bn 
4. Toeristen 
5. (potentiele) lnwoners 
6. Bedrijven 

Middelen 
1. Lokale en regionale 
overheden 

Marketingfactoren 
1 . lnfrastructuur 
2. Attracties 

2. Ondememersvereniging 3. Uitingen en kwaliteit 
3. Burgers van het Ieven 

4. Burgers 

Op basis hiervan kan een definitie van city marketing worden opgesteld. 

Definitie City Marketing: 
"een door de locale overheid te voeren stadsontwikkelingsbeleid, welke gebaseerd is op 
een objectieve analyse van de eigen stad en op de gedachte dat de stad als verzameling 
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deelproducten meet proberen haar positie en ontwikkeling te baseren op eigen kracht in een 
open concurrentieverhouding met andere steden en regia's, welke gericht is op het integreren 
van werken, wonen, toerisme, cultuur, sport, recreatie, maatschappij en imago en waarbij 
tevens naast de gebruikelijke winstgerichte marketing gebruik wordt gemaakt van economische, 
sociologische, psychologische, wettelijke en gedragsaspecten d.m.v. optimalisatie van de stad 
als product, de randvoorwaarden, het aanbieden en de promotie ervan". 

In februari 1996 heeft het Deutsches lnstitut fur Urbanistik (Difu) een onderzoek gedaan naar 
de praktijk van city marketing. Er werden 240 Duitse steden ondervraagd inzake hun aanpak 
van city marketing. Grote agglomeraties werden vanwege onderzoekstechnische redenen niet 
behandeld. Onderzoeken van successen en problemen van city marketing van Duitse steden 
tonen aan, dat de waarschijnlijkheid om positieve effecten voor stad, burger en economie te 
bereiken grater wordt, naarmate meer omvattende marketingconcepten worden toegepast. 
Volgens de Difu (http:/111/W\v.aifu.de/) bestaat city marketing uit twaalf elementen. 

Beschrijving van de twaalf elementen: 
1. Bij city marketing zou het zwaartepunt niet slechts op de binnenstad gelegd moeten 

worden, maar zou de stad als een geheel gezien moeten worden. 
2. Een stad als woongebied zou niet slechts door de lokale overheid vormgegeven moeten 

worden, maar tevens door haar inwoners, de lokale economie en door stadsbezoekers. 
City marketing dient er voor te zorgen dat stadsontwikkeling een samenwerking is 
tussen vele actoren. 

3. Verbeteringen aan de stad en haar kwaliteiten, evenals voorzieningen en diensten 
zijn van fundamenteel belang voor city marketing dat zich richt op de activiteiten en 
behoeften van burgers, de economie en stadsbezoekers. 

4. Daartoe behoort een goede bestuursorganisatie die de eisen van de doelgroepen geed 
interpreteert. 

5. City marketing hoort met haar activiteiten verscheidene doelgroepen aan te spreken. De 
stad dient zich in haar ontwikkeling op de behoeften van deze doelgroepen te richten. 

6. Verschillende thema's zouden kunnen worden gebruikt bij city marketing. Voorbeelden 
hiervan zijn: economie, wonen, verkeer, cultuur, opleidingen, maatschappelijke 
aspecten, gezondheid, sport, recreatie, natuur en milieu. 

7. Om een objectief en reeel beeld (en vervolgens een geschikt imago) te krijgen van een 
stad is het aan te raden een analyse te maken, waarin de sterke en zwakke punten naar 
voren komen. Deze punten zijn verschillend per doelgroep. 

8. Een stad hoort een duidelijk gericht toekomstbeleid te hebben, zodat het richtlijnen kan 
bieden aan het stadsbestuur en marktgerichte ondememingen en samenwerkingsvormen 
hiervan. 

9. Vanuit de gekozen strategie dienen concrete projecten op een zorgvuldig geplande 
wijze gerealiseerd te worden. Hierbij is de volgorde en prioriteit van groat belang. 

10. Projecten dienen een realistische financiele onderbouwing te hebben, zodat de kans 
op realisatie en vervolgens succes van het project haalbaar is. Externe geldbronnen als 
multinationals en andere grate bedrijven kunnen hierbij een rol spelen. 

11 . Reclame voor de stad, haar faciliteiten en kwaliteiten is een centraal element in de city 
marketing. Het gaat er om een zo compleet en pakkend mogelijke reclame te maken, 
zodat het de doelgroepen aanspreekt en enthousiast maakt. De interne werking van 
stadsreclame wordt vaak over het hoofd gezien. Aan verzoeken vanuit de lokale 
bevolking en ondernemers wordt vaak geen aandacht besteed. 

12. De grootste succesfactor van city marketing is communicatie. De communicatieve 
vaardigheden van een stad vormen de sleutel naar maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen en dragen bij aan een beter maatschappelijke en economische klimaat. 
Communicatie is tegelijkertijd de elementaire voorwaarde van vrijwel aile fasen van het 
proces van city marketing. 
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Uit het onderzoek bleek dat de meeste onderzochte steden slechts een deel van de twaalf 
elementen van city marketing toepassen. De voomaamste elementen die niet toegepast 
werden, zijn: veranderingen in de bestuursorganisatie, veranderingen bij projectleiding en de 
toepassing van geschikte communicatiewijzen. Deze laatste is echte van groat belang voor 
vruchtbare city marketing. 

Sinds het einde van de jaren tachtig is er een versterking van de economische accenten in het 
stedelijke beleid merkbaar naast het opkomen van meer en meer publiekprivate samenwerking. 
Oak zijn interstedelijke concurrentie, intemationalisering en globalisering van steeds grotere 
invloed geworden op de stad en haar politiek. Globalisering wordt verder in dit verslag uitvoerig 
besproken. 

Om de marktgerichtheid van steden daadwerkelijk om te zetten in concrete projecten, is het 
vanuit economisch oogpunt gebruikelijk om vaak met het bedrijfsleven samen te werken; een 
publiekprivate samenwerking. Dit soort projecten worden oak wei "p.p.s.-constructies" genoemd. 
Hoe ambitieus de visies van steden oak mogen zijn, het is altijd van groat be lang investeerders 
te vinden die ge"interesseerd zijn in bepaalde ontwikkelingen. Vaak zijn deze investeerders 
grate bedrijven of multinationals. Het is dan oak niet verwonderlijk dat verschillende steden 
maar al te graag samenwerken met deze bedrijven en zich zo concurrerend opstellen tegenover 
elkaar. Deze concurrentie houdt hier niet bij op. Steden zijn oak onderling concurrenten van 
elkaar op het gebied van diensten, voorzieningen, kunst, sport, recreatie, toerisme, architectuur 
& stedenbouw, natuur etc. 

City branding 

Steden zijn de laatste jaren steeds bewuster geworden van de noodzaak om actief wervend op 
de markt te opereren en ontmoeten elkaar daarbij als concurrenten. Zij willen hun eigen positie 
t.o.v. de concurrenten peilen en versterken, rekening houdend met kansen en bedreigingen 
en met de eigen sterke en zwakke punten. Dit kunnen stadsbesturen bewerkstelligen door het 
bewust aansturen op een gewenst imago van de stad. Een imago kan worden geconcretiseerd 
in een "city brand" (letterlijk vertaald: stadsmerk, een merk voor de stad), een bepaald merk dat 
de stad wordt opgelegd. Een eigenschap van een merk of "brand" is dat ze veralgemeniserend 
werken, wat een voor- of nadeel kan zijn. Het wordt een strategisch concept, met rationalisering, 
opschoning en eventueel clichlworming als mogelijk gevolg. Hierbij is het belangrijk om de lokale 
cultuurdragers, detailhandel en ontwerpers te betrekken bij grootschalige projectontwikkeling. 

City branding kan op twee tegengestelde wijzen worden benaderd: 
1. De stad kan worden behandeld als een product waarvan de fysieke vorm mag 

veranderen, zolang het imago maar sterk blijft. Op deze wijze kan men de opkomst van 
nieuwe initiatieven stimuleren en blijft hier voldoende bewegingsruirnte voor. 

2. "De stad blijft zeals het is, terwijl de perceptie, het imago, ervan wordt veranderd. Zo 
kan men niet aileen het zelfvertrouwen van de huidige bevolking bevorderen, maar laat 
overige doelgroepen realiseren dat de stad oak andere kwaliteiten heeft" (Patteeuw/ 
Urban Affairs, 2002). 

Afhankelijk van het beleid en de toekomstvisie van een stad, kan gekozen worden voor een 
van beide toepassingswijzen. Als een stad eenmaal een geed en breed genoeg imago heeft 
gecreeerd, kan de stad zich grootschalige projecten binnen het imago permitteren. Hiermee 
blijft de verhouding tussen stad en imago in balans. Dit geldt oak voor een stad die fysiek 
ongewijzigd wil blijven en kiest voor een fris, meer pakkend imago. City branding is dus actief 
op twee niveaus: op het vlak van de maakbaarheid (de fysieke stad) en op het vlak van de 
perceptie (het imago). 
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Het is verleidelijk om als stadsbestuur zich teveel te richten op de kapitaalkrachtige markt met 
als gevaar dat city brands op het niveau van de stedelijke bevolking eerder de ruimtelijke en 
sociaal-culturele ongelijkheid en fragmentatie bevorderen, dan gevoelens van verbondenheid en 
gemeenschappelijkheid. Het is hierbij van groot belang om brands zodanig open en algemeen 
te formuleren dat ze in staat zijn om een zo breed mogelijk scala van stedelijke affiniteit en 
projecten in zich op te kunnen nemen. Anderzijds moeten ze concreet genoeg zijn om te kunnen 
aanspreken en het gewenste bindende en tegelijkertijd onderscheidende imago uit te dragen. 
Slogans als "Stad der steden" is wat dat betreft te vaag en te algemeen en zal waarschijnlijk 
ook weinig positieve gevolgen met zich mee brengen. Afhankelijk van de doelgroep kan city 
branding zowel een introverte als een extroverte werking hebben. De introverte werking heeft 
als doel het imago en bewustzijn van de stad op persoonlijk niveau te versterken. De extroverte 
werking heeft als algemeen doel de relaties tussen de stad en de buitenwereld te versterken. 

Op basis hiervan kan er een beeld geschetst worden van city branding. Daama volgt een 
definitie. De onderdelen van city branding zijn: 

Doe len Doelgroepen Middelen Partijen 
1. Het versterken van de 1 . lnvesteerders 1. Morfologie: architectuur, 1. Lokale en 
economische relaties tussen 2. Bedrijven stedenbouw, natuur, Jigging regionale over-
de stad en de buitenwereld. 3. Werknemers 2. Historische identiteit & cultuur: he den 
2. Zich als stad te 4. Fabrikanten tradities, festivals, evenementen, 2. 
onderscheiden t.o.v. 5. Exporteurs kunstuitingen Ondememersv-
overige steden en de 6. (PotentiEile) inwoners 3. Economie: heersend klimaat, erenigingen 
concurrentiepositie t.o. v. deze 7. Toeristen bedrijvigheid, diensten, faciliteiten 3. Burgers 
steden te versterken. 4. Toerisme, sport & recreatie 
3. Het imago en bewustzijn van 5. Maatschappelijke & sociale 
de stad op persoonlijk niveau aspecten: politiek klimaat, 
te versterken. Dit houdt het veiligheid 
versterken van de emotionele/ 6. Propaganda; campagne, 
gevoelsmatige band tussen advertenties, commercials, logo's, 
de dagelijkse gebruiker van de symbolen, slogans, websites en 
stad en de stad zelf in. mond-op-mond reclame 

Definitie City Branding: 
"een door de locale overheid gebruikt middel van city marketing, welke de economische, 
fysieke, mentale en gevoelsmatige positie van de stad in relatie tot economisch, mentaal en 
gevoelsmatig gebonden personen en bedrijven, op de kaart dient te zetten en te versterken 
d.m.v. economische, fysiekruimtelijke, facilitaire, recreatieve, culturele, maatschappelijke, 
sociale en propagandistische middelen·. 
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In het schema is te zien wat de relatie is tussen city marketing, city branding en stedenbouw. 
City marketing heeft meerdere middelen, waarvan city branding er een is. City branding heeft 
oak meerdere middelen, waarvan stedenbouw er een is. 

Het toepassen van city branding kan vele vormen aannemen. De meest belangrijke zijn: 
architectuur, stedenbouw, historische identiteit, ruirntelijke eigenschappen, bedrijvigheid, 
diensten, faciliteiten, recreatie, toerisme, sport, cultuur, maatschappelijke en sociale aspecten 
en propaganda (zeals logo's, slogans, websites en mond-op-mond reclame). Praktische 
voorbeelden hiervan zijn universiteiten, voetbalclubs, sport- en culturele evenementen, 
popfestivals, de aanwezigheid van multinationals, haven- en rivierfronten, musea voor modeme 
kunst, beurzen, dierentuinen en uitgaansmogelijkheden, etc. Het is oak mogelijk om een soort 
logo of merk ("brand") te geven aan een stad. Bij het toepassen van een merk of "brand" vanuit 
city branding zijn drie spanningsvelden waar te nemen: 

1. de neiging om het brand teveel te richten op de externe kapitaalkrachtige markt, in plaats 
van op de interne culturele kwaliteiten, met als gevolg dat de emotionele binding tussen 
de stadsgebruikers (inwoners, werknemers en toeristen) en de stad zelf verslechtert. 

2. de neiging om m.b.v. brands specifieke culturele betekenissen te objectiveren en te 
veralgemeniseren om vervolgens die betekenissen in een materiele zin te verbinden 
aan spectaculaire plekken en projecten (Patteeuw/Urban Affairs, 2002). 

3. het mogelijke gevaar dat brands vernieuwing eerder uit sluiten dan aanwakkeren, 
met als gevolg op de lange termijn dat stedelijke praktijken dit juist als een juk op de 
schouders ervaren, waar ze moeilijk onderuit kunnen. 

Er zijn echter diverse invalshoeken om naar merken te kijken. Er kan een onderscheid worden 
gemaakt naar een marketing-, economische, juridische, psychosociale en een strategische 
benadering van merken. "In de marketingbenadering staat de concurrentie centraal. Bij de 
psychosociale benadering is de achterliggende gedachte dat consumenten (stadsgebruikers) 
voortdurend bepaalde associaties bij bepaalde merken vormen. Bij de strategische benadering 
heeft het merk een centrale rol in de organisatie" (Strijp/de Witte, 2003). 
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Imago 
Volgens de woordenboeken komt het woord "imago" uit de insectenleer en suggereert een 
"ontwikkeld insect", dat ten aanzien van andere (vorige) ontwikkelingsstadia van dit insect, 
zeals larve en pop. Imago houdt dus verband met ontwikkeling, evolutie of proces. De term 
"image" refereert aan de stereotiepe mening of het voorstellingsbeeld dat het grate publiek 
heeft omtrent iets of iemand. 

"Het imago van een stad, stadsdeel of specifieke locatie is het beeld dat de naam bij mensen 
oproept. Dit beeld wordt enerzijds gevormd door de aanwezige voorzieningen en functies en 
anderzijds door hetgeen wat het gebied bijzonder maakt: de steer, de vormgeving van gebouwen 
en ruimte, het sociale klimaat, etc." (Smit, 1995). In deze context lijken imago en identiteit 
grate overeenkomsten te hebben. Desalniettemin is het imago van een stad de algemene 
bekendheid (het beeld) van de identiteit van de stad. Daamaast spreekt het begrip "identiteit" 
van "herhaaldelijk hetzelfde (zijn); het zichzelf gelijk blijven in de tijd", terwijl "imago" verband 
houdt met "ontwikkeling, evolutie of proces". ldentiteit is dus een fenomeen dat ongewijzigd 
blijft, terwijl het imago (hiervan) wei onderhevig is aan veranderingen. 

Vanuit dit oogpunt zou de stad een imago moeten presenteren dat gebaseerd is op een sterke 
identiteit. Dit imago kan en mag veranderen door invloeden vanuit de economie, cultuur, de 
maatschappij etc., zolang het maar gebaseerd blijft op de eigen identiteit. Wanneer dit niet het 
geval is, zal er in de loop der tijd steeds weer opnieuw een imago gecreeerd moeten worden, 
wat nooit zo sterk zal werken als een op de eigen identiteit gebaseerd imago. 

"Ais het bouwen aan een imago vooropgesteld wordt, kan het daama benut worden als 
katalysator voor de ontwikkeling van de feitelijke stad. Niet de stad maar het imago meet 
gepland worden. Met de bouw van een verleidelijk imago wordt een mentaal kader geschapen 
waarbinnen de stad kan opbloeien. ( ... ) Een stedelijk imago heeft permanent onderhoud en 
actualisering nodig. Het dient breed en enthousiasmerend genoeg te zijn" (Patteeuw/Urban 
Affairs, 2002). 

ldentiteit 
De letterlijke betekenis van "identiteit" is "herhaaldelijk hetzelfde (zijn); het zichzelf gelijk blijven 
in de tijd". "ldentiteit is in eerste instantie iets intrinsieks: de aard, de natuur, de inborst, het 
wezen (het essentiEHe), de afkomst of oorsprong van subject of object. Elk subject of object bezit 
intrinsieke identiteit. ( ... ) Om de identiteit van een object of subject waar te kunnen nemen, is 
het nodig dat het te onderscheiden is en vervolgens te herkennen is. Het object heeft dus een 
zeker mate van singulariteit, een eigen karakter of een individueel kenmerk nodig, alvorens er 
identiteit aan kan worden toegekend. ldentiteit wordt gevormd door continuerende waarden en 
elementen in een proces van verandering" (Smit, 1995). Het kenmerkende van identiteit is dat 
het anders is dan het avenge, verschilt van het overige. 

Het Grotestedenbeleid spreekt over een categorisering die suggereert dat de stad in zijn geheel 
beschreven kan worden, maar uiteindelijk blijft elk beeld van de identiteit van de stad een selectie. 
"De stad is een complex geheel, met meer elementen dan in een beeld is samen te vatten. De 
beschrijving van de identiteit van een stad kan dan oak nooit recht doen aan aile facetten die tot 
de stad behoren en zal daarom altijd een selectie zijn" (Dormans/van Houturn/Lagendijk, 2003). 
Het beeld dat geschetst wordt zegt niet aileen veel over de stad, maar oak over diegene die het 
beeld gecreeerd heeft. Verschillende actoren met verschillende belangen proberen hun visie 
op de stedelijke identiteit te Iaten domineren. De subjectiviteit van de identiteit komt dan aan 
bod. Het is zaak voor een stadsbestuur om een zo objectief, waarheidsgetrouw en compleat 
mogelijk beeld te schetsen van de identiteit van haar stad. Hierbij speelt de input van meerdere 
strategische actoren een rol, zeals bijvoorbeeld Kamers van Koophandel, projectontwikkelaars, 
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bedrijfs- en winkeliersverenigingen, buurt- en bewonersverenigingen, onderwijsinstelfingen en 
locale en regionale media. 

ldentiteit is vanaf de jaren 80 een veer gebruikte term in verschillende gebieden van het 
maatschappelijk Ieven: niet aileen in de stedenbouw en de architectuur, maar ook in bijvoorbeeld 
de taalwetenschappen , de historische wetenschappen, de sociale wetenschappen en in 
discussies over politieke en staatkundige hervormingen. "De oorsprong van de discussies over 
identiteit komen voort uit angst voor of bezorgdheid over het ver1ies van bepaalde aspecten 
in het maatschappelijk Ieven als gevolg van nieuwe ontwikkelingen als schaalvergroting, 
internationalisering, nieuwe technologische mogelijkheden. ldentiteit leek in eerste instantie 
vooral een begrip dat in dienst stand van de bescherming van bestaande karakteristiek geachte 
aspecten van een groep of een situatie, of zelfs van herstel van een vermeende historische 
situatie, tegen de ondermijnende gevolgen van modemiseringsprocessen. Deze aandacht is 
voorlopig niet vrij van controverses. Want hoe kan bepaald worden wat de identiteit en de 
cultuurvan een stad is?( ... ) De laatste jaren is er de opvatting dat erwel gesproken kan worden 
van een "identiteit" van groepen, naties, steden of locaties, maar dat het niet als een homogeen 
noch als een statisch begrip kan worden gezien. ldentiteitsbesef is iets dat erg kan wisselen en 
veranderen per groep, plek of individu" (Meyer, 1996). Het is daarom van belang duidelijkheid te 
verschaffen bij het gebruik van begrippen als "identiteit", "identiteitsbesef en "identiteitsgevoel". 
Ook het begrip "cultuur" vergt aandacht bij het gebruik. Wat als "cultuur" en "cultureel" wordt 
beschouwd kan in de loop der tijd wijzigen, terwijl bovendien tegelijkertijd verschillende soorten 
cultuurbegrippen naast elkaar kunnen bestaan. 

ldentiteit van de stad 
Op het moment is er duidelijke kritiek op de manier waarop steden architectonisch veranderen. 
"Dit lijkt namelijk gedaan te worden zonder rekening te houden met de eigen identiteit van de 
stad. Er is gebrek aan herkenningspunten, eigenheid, oog voor de eigen karakteristieken en 
kwaliteiten van de stad en de omgeving. Hoewel de ambitieuze steden zich momenteel willen 
profileren en onderscheiden door een sterke eigen identiteit, lijken ze die vanaf de grand af 
te willen opbouwen met middelen van elders en daarbij te vergeten al een eigen identiteit te 
hebben, die slechts zichtbaar hoeft te worden gemaakt. ( ... ) De identiteit van de stad wordt 
gevormd op verschillende schaalniveaus. De stad is zowel een entiteit met een of meer 
identiteiten als een optelsom van grotere en kleinere onderdelen elk met een eigen identiteit. 
( ... )De moeilijkheid ligt echter in de relatie tussen de schaalniveaus. In een straat bijvoorbeeld 
kan elke waning afzonder1ijk een sterke eigen identiteit hebben. Oat houdt echter niet in dat 
vanzelf een sterke identiteit aan de straat wordt toegekend. De veelheid aan verschillen tussen 
de woningen kan het geheel onherkenbaar en onbenoembaar maken. Dezelfde problematische 
relatie geldt tussen de straten in een buurt en de buurt zelf, de buurten van een wijk en de wijk 
zelf, etc." (Smit, 1995). 

Wanneer men spreekt van de identiteit van de stad, zou dat moeten gaan over de onder1inge 
verhoudingen tussen de verschillende stadsdelen met hun functies, bevolkingsgroepen en 
hun eigen identiteiten. Het beeld dat men vorrnt van de identiteit van de (gehele) stad zou 
dan afhankelijk moeten zijn van het feit of (en hoe) men die verschillende identiteiten met 
elkaar in verband brengt. In de praktijk beperkt dat beeld zich meestal tot de meest bekende 
onderdelen zoals het centrum, veer gebruikte routes en de eigen woon- en werkomgeving. Ook 
om de identiteit te bepalen van een centrum, stadsdeel of buurt, is het nodig dat afzonderlijke 
onderdelen met elkaar in verband kunnen worden gebracht, zodat de onderdelen passen 
binnen een samenhangend beeld. Die samenhang wordt bevorderd door continu'iteit binnen de 
morfologie. 

"Op het niveau van de stad kunnen haar oorsprong, bedoelingen, bijzondere gebeurtenissen, 
functies, maatschappelijke of politieke overtuigingen, sociale praktijken en omgangsvormen, 
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rituelen, mythen en overleveringen voorbeelden zijn van inhouden die de intrinsieke identiteit 
vormen. Daarbij gaat het om actuele inhouden en om inhouden uit het verleden die hun betekenis 
hebben behouden of een hernieuwde betekenis hebben gekregen. Stadslandschappen, 
gebouwen, objecten, tekens, symbolen, geluiden, geuren, kleuren, producten en taal zijn zaken 
die de eigen identiteit waarneembaar kunnen maken of op zichzelf een waameembare identiteit 
vormen. En als plaats van uitwisseling van goederen, informatie, kennis, ervaringen, emoties 
en creativiteit is de stad een bran van inkomsten, inspiratie en initiatieven. Haar identiteit maakt 
dat de stad meer is dan een gebruiksobject. Allerlei- vaak irrationele- waarden die aan de stad 
verbonden zijn geraakt, hebben een verregaande invloed op haar aantrekkingskracht, beleving 
en waardering. Hoewel de gebouwde omgeving altijd identiteit bezit en ontwikkelt, is de mate 
waarin de stad haar identiteit toont, bepalend voor de waarde van de identiteit van de stad. 
Het streven naar een eigen 1dentiteit voor de stad kan een sentimenteel streven lijken, dat de 
economische ontwikkeling van de stad in de weg staat" (Smit, 1995). Zolang de economische 
ontwikkeling en de identiteit elkaar niet tegenwerken, kunnen ze beide zelfs een positieve 
werking op elkaar hebben. 

ldentiteitsdraqers van de stad 
Binnen een steeds meer gei·ntegreerde mondiale economie is het van belang om als 
stad economisch op eigen benen te kunnen staan. Om als stad zelf (inter)nationale steun 
te verwerven ter verbetering van de eigen positie, dient de stad politieke en bestuurlijke 
capaciteit te hebben. Voor zowel economische als politiek-bestuurlijke kracht wordt stedelijke 
identiteitsvorming van belang geacht. "In 1994 startte het Rijk op initiatief van de vier grate 
steden, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam het Grotestedenbeleid. Anno 2003 is het 
uitgegroeid tot een volwaardig beleid dat zich richt op dertig grate en middelgrote steden. Het 
beleid streeft naar de complete stad: een stad met leefbare en veilige buurten, goede woningen, 
integratie van etnische minderheden, goede onderwijs- en zorgvoorzieningen, gedifferentieerde 
woonomgevingen, goede verbindingen, groenvoorziening, economische vitaliteit met werk 
voor wie dat zoekt, veilige kinderspeelplaatsen, en een nieuw elan voor iedereen" (http:// 
w.vw.minbzk.nl). 

In het Grotestedenbeleid worden identiteitsbepalende elementen en karakteriseringen in drie 
categorieen verdeeld. Deze indeling hangt samen met de belangrijkste belangengroepen in de 
stedelijke samenleving: het (locale) bestuur, de bedrijven en de burgers. De drie categorieen, 
oak wei pijlers genoemd, zijn: 

1. de fysieke pijler 
2. de economische pijler 
3. de sociale pijler 

De fysieke pijler omvat de Jigging (landschappelijke en strategische) en de bebouwing van 
de stad. De landschappelijke Jigging betreft de aanwezigheid en/of nabijheid van natuur
en cultuurlandschappen en water, terwijl de strategische Jigging de regionale, nationale en 
internationale positie van de stad beschrijft. De bebouwing van de stad is beeldbepalend: een 
(historisch) centrum, modeme architectuur, stationsontwikkeling, gerenommeerde musea, een 
museumkwartier, universiteiten, filialen van bekende ondememingen, toeristische attracties 
en grate jaartijkse evenementen. Tevens worden inrichtingselementen beschouwd als 
beeldbepalende vemieuwingen, zoals HSL-stations, koopgoten, rivierkades en promenades. 
Daamaast is oak de opbouw van de stad karalderiserend; sommige steden zijn concentrisch 
gegroeid (zoals Amsterdam, Rotterdam en utrecht) en andere zijn ontstaan uit meerdere 
dorpen (zoals Eindhoven en Tilburg). 

Het zwaartepunt van de economische pijler ligt op de economische groei of het inhalen van 
een achterstand. "Groei is in dat kader niet aileen goed, maar oak noodzakelijk. Daarbij is 
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de overheersende overtuiging dat economische groei oak groei betekent op andere vlakken 
en economische groei wordt dan oak als een van de belangrijkste oplossingen gezien voor 
bijvoorbeeld voor sociale problematiek" (Dormans/van Houtum/Lagendijk, 2003). Commerciele 
en non-commerciele dienstverlening bepalen het grootste deel van de werkgelegenheid en 
economische groei. Voor steden met industriegebieden binnen haar grenzen geldt "dat de groei 
uit de dienstverlening en het toerisme meet komen en dat de industria voor de toekomst een 
aflopende zaak is" (Dormans/van Houtum/Lagendijk, 2003). 

De sociale pijler beschrijft de sociale structuurvan de stad. Van invloed hierop zijn een industrieel 
verleden, de aanwezigheid van universiteiten en kunst- en cultuuruitingen. "Door voormalige 
dominantie van industria wordt de sociale opbouw nag steeds bepaald door arbeiders. ( ... ) 
Dankzij universiteiten komen er meer hager opgeleiden en daarmee oak meer koopkracht naar 
de steden· (Dormans/van Houtum/Lagendijk, 2003). 

Naast deze indeling kan de stad gezien worden als een "stedelijk veld met knopen" (Muskee, 
2003). Het stedelijke veld bevat de alledaagse fysieke onderdelen van de stad in het algemeen, 
zeals wonen, werken (productie), recreatie, voorzieningen en infrastructuur. De knopen in dit 
veld zijn de locaties waar de kwaliteiten, de identiteit van de stad en economisch, sociaal, 
cultureel of symbolisch kapitaal zich bevinden. Met andere woorden: de knopen zijn of bevatten 
de identiteitsdragers van een stad. De knopen kunnen oak wei stedelijke brandpunten worden 
genoemd. 

De betekenis van de stad 
Vanuit het oogpunt van city branding, komt de stad naar voren als een complex fenomeen, 
van onder meer mentale, emotionele, fysiek.e en economische processen. De socioloog Pierre 
Bourdieu beschrijft in zijn boek "Pascalian Meditations" (2000) de verschillende opvattingen van 
het woord "k.apitaal" in relatie met de stad. Hij maak.t onderscheid tussen: 

1 . het economische kapitaal 
2. het sociale kapitaal 
3. het culturele kapitaal 

Het economische kapitaal betreft financiEUe en materiele rijkdom. Het sociale kapitaal staat 
voor de hulpbronnen en de macht, die mensen verkrijgen dankzij sociale netwerken die in 
een stad aanwezig zijn. Het culturele kapitaal is de kennis en kunde die de mensen m.b.v. 
opleidingen kunnen vergaren. Aanzien en status hebben oak betrekking op het culturele 
kapitaal. Bourdieu (2000) beschrijft drie vormen van cultureel kapitaal, te weten: vormgegeven 
cultuur (kunst, muziek, religie), objecten (boeken, verschillende instrumenten) en educatieve 
en/of beroepsmatige referenties. Deze drie vormen van cultureel kapitaal noemt Bourdieu 
symbolisch kapitaal. Economisch kapitaal kan via architectuur/Stedenbouw getransformeerd 
worden tot symbolisch kapitaal. "Every kind of capital (economic, cultural, sociaQ tends (to 
different degrees) to function as symbolic capital. Symbolic capital is not a particular kind of 
capital, but what every kind of capital becomes when it is misrecognized as capital and therefore 
recognized as legitimate. More precisely, capital exists and acts as symbolic capital" (Bourdieu, 
2000). 

Een stad is meer dan een vestigingsplaats, die onder de aandacht van exteme stadsgebruikers 
als toeristen en ondememers meet worden gebracht. Een stad is immers niet aileen 
maar een massa gebouwen op een beperk.t territorium. Een stad is tevens een territoriale 
woongemeenschap van mensen die doordat ze bijeen wonen een soort belangengemeenschap 
vormen, omdat ze ieder afzonderlijk belang hebben bij het geed functioneren van hun stad. "Met 
het oog daarop kunnen we van drie stedelijke basisfuncties spreken: de woon-, de productie- en 
de consumptiefunctie" (Buursink, 1991 ). 
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De praktijk 

Globaliserinq 
Nieuwe transport- en communicatietechnologie en nieuwe netwerken hebben in de afgelopen 
decennia een enorme versnelling teweeggebracht in de uitwisseling van goederen, diensten, 
men sen en ideeen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de lokale, regionale, nation ale en internationale 
economieen steeds meer met elkaar vervlochten raakten. Dit proces wordt aangeduid met de 
term "globalisering". Hierdoor gaan veranderingen tegenwoordig steeds sneller. In de huidige 
ontwikkeling naar een netwerkeconomie zijn de aard en structuur van interne en externe 
relaties, en daarmee oak de mogelijkheden die een onderneming heeft, anders dan die in 
de traditionele, industriele economie. Globalisering heeft ertoe geleid dat de uitwisseling van 
kennis, producten en arbeidskrachten steeds sneller, gemakkelijker en goedkoper is geworden. 
Hierdoor is er een maatschappij ontstaan waarin innovaties zich in een enorm tempo opvolgen. 
De concurrentie tussen bedrijven en daarmee oak steden is grater geworden; steden zijn 
"global cities" geworden. 

Globalisering heeft de wereld aanzienlijk kleiner gemaakt. Grenzen vervagen zowel fysiek 
als cultureel steeds meer. Deze globale cultuur manifesteert zich oppervlakkig en als een 
monocultuur. Met het oog op stedelijke ontwikkelingen creeert dit een spanningsveld. "Hoeveel 
globale cultuur moet een stad bevatten om te kunnen meedraaien in de modeme globaal 
georienteerde wereld? En hoeveel globale cultuur kan een stad verdragen voordat ze haar 
eigen identiteit en oorspronkelijkheid verliest? 

Diversiteit is een eerste antwoord hierop. Het probleem is echter dat ontwerpers en ontwikkelaars 
op basis van de globale markt en min of meer dezelfde ontwerptraditie onvermijdelijk tot 
dezelfde oplossingen zullen komen. Deze oplossingen zullen min of meer identiek zijn, 
waardoor steden (weliswaar onbedoeld, maar oak onvermijdelijk) steeds meer op elkaar gaan 
lijken, hetgeen dwars staat op het beginsel van keuzevrijheid en diversiteit. "De oplossing 
voor dit probleem ligt in de identiteit, de cultuur en eigenheid van de stad" (Patteeuw/Urban 
Affairs, 2002). Mogelijkerwijs is het nodig om city branding te verbinden met bredere en vooral 
intern gerichte sociaal-culturele doelen, juist omdat daaraan in de context van een verstrooide 
stedelijkheid meer dan ooit behoefte bestaat. Door de "uniforme" denklijnen en tradities van 
het globale marktdenken (een wereld, een markt, een methode, een oplossing) moeten nieuwe 
denklijnen worden verkend. Zodoende komt men tot steden die diepgaand, oorspronkelijk en 
onderscheidend zijn ofwel identiteit hebben en daardoor in staat zijn om mensen emotioneel te 
boeien en aan zich te binden. 

Plaatselijke en regionale verschillen zijn door globalisering zo vergaand uitgewist, dat we nu 
Ieven in een wereld die gedomineerd wordt door een globale monocultuur, die zo uitgespreid 
en krachtig is dat ze een bedreiging vormt voor de identiteit en originaliteit van de steden 
zelf. Naarmate het tempo van de globalisering toeneemt, verdwijnen meer altematieven voor 
deze globale monocultuur. ~oeze twee werken in tegengestelde richting; als de ene versterkt, 
verslapt de andere. Vanwege de behoefte aan identiteit zouden stedelijke ontwikkelingen een 
thematische gestalte moeten krijgen, op basis van thema's die zijn verankerd in de bestaande 
locale identiteit en cultuur, zodat de eigen marktpositie in de toekomst nag sterker kan worden 
geclaimd" (Patteeuw/Urban Affairs, 2002). 

"G lobalisering is meer dan het streven naar een norm van internationale en universele gelijkheid. 
Globalisering opereert op basis van een andere en meer complexe verzameling van regels dan 
de internationalisering. Door de globalisering zijn een nieuwe gelijkheid en een nieuw verschil 
ontstaan waarin de strijd tussen universele gelijkheid en nationaal, regionaal en individueel 
onderscheid is verdrongen door een menigte gedifferentieerde netwerken. Deze netwerken 
zijn met elkaar verwikkeld in een concurrentiestrijd om de leidende positie op de ge·integreerde 
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mondiale markt. In dit proces worden organisaties op nationaal en regionaal niveau verdrongen 
door mobiele en zich voortdurend ontwikkelende netwerkorganisaties, die onbelemmerd de 
planeet rond kunnen dwalen op zoek naar bondgenootschappen die een concurrentievoordeel 
opleveren" (Patteeuw/Urban Affairs, 2002). Een voorbeeld van deze netwerkorganisaties is de 
museumketen Guggenheim. In Bilbao functioneert Frank Gehry's Guggenheim Museum als 
een knooppunt van elkaar overlappende netwerken waar de stad Bilbao in verbinding staat met 
het globale netwerk van de museumketen. De stad besloot in zee te gaan met het Guggenheim 
museum en architect Gehry om zo het slechte imago als grauwe industriestad van zich af te 
schudden. Dit besluit had twee doelen: het aantrekken van toeristen en bedrijven (wat dus 
duidelijk economische doelen zijn). Alhoewel het niet gelukt is om de stedelijke uitmigratie en 
de hoge werkeloosheid positief te beTnvloeden, heeft de stad daarentegen een succesvolle 
publiciteit weten te behalen dankzij de herontwikkelingsstrategie. "De prognose was dat het 
museum minstens 100.000 bezoekers per jaar zou aantrekken. Dat aantal vervijfvoudigde al 
snel. In 2002, dat te boek staat als een problematisch jaar voor toerisme, trok het Guggenheim 
ruim 851.000 belangstellenden. ( ... )De beste symboolarchitectuur laat zich in een paar lijnen of 
een silhouet samenvatten. Als dat lukt, is de kern van city branding geraakt" (Huisman, 2003). 

Het stedelijke soanninqsveld 
Steden zijn in toenemende mate afhankelijk van de mondiale ontwikkelingen. Hierbij is de 
concurrentie tussen steden grater geworden; zowel regionaal, nationaal als internationaal. Om 
als stad (inter)nationale financiele steun te verwerven ter verbetering van de eigen positie, dient 
de stad politieke en bestuurlijke capaciteit te hebben. stedelijke identiteitsvorming is van belang 
bij zowel economische als politiek-bestuurlijke kracht van steden. 

Volgens het boek "Wereldspeler van formaat" (Go/van't Klooster/van Fenema/de Jager, 2003), 
een uitgave van Stichting Maatschappij en Onderneming (http://www.smo nl), zijn succesvolle 
steden in de 21e eeuw zijn weliswaar verschillend van aard, maar ze hebben een aantal kritieke 
succesfactoren gemeen, te weten: uniciteit en verbondenheid; kennis en creativiteit; kwaliteit en 
flexibiliteit, sturen en leren. Hieronder worden deze succesfactoren toegelicht. 

Uniciteit en verbondenheid 
Succesvolle steden bevorderen een belangrijk onderscheidend vermogen omdat dat resulteert 
in een duurzaam concurrentievoordeel. Tevens beantwoordt een unieke stedelijke identiteit 
aan de behoefte van de stadsgebruikers aan een "vast" referentiekader in deze periode van 
globalisering. Steden zijn daarbij als het ware knooppunten in een netwerk van activiteitenzones. 
Hierbij spelen goede transport- en informatie-infrastructuur, taal en sociaal-cuttureel kapitaal 
een belangrijke rol. Dit maakt steden aantrekkelijk voor waardetoevoegende en ontspannende 
activiteiten. 

Kennis en creativiteit 
Succesvolle steden bieden agglomeratievoordelen voor kenniswerkers. Een combinatie van 
toegankelijke hoogwaardige fysieke en virtuele ontmoetingsplekken is een voorwaarde voor 
een optimale informatieverspreiding. Succesvolle steden bevorderen hoogwaardige stedelijke 
diversiteit omdat die de voedingsbodem vorrnt voor de ontwikkeling van netwerken die zijn 
gericht op artistieke creativiteit. Richard Florida's "The rise of the creative class" (2002) 
introduceert de creatieve klasse, welke volgens hem van groat belang is voor de economische 
groei van een stad. Dit boek, in relatie tot de creatieve stad, kornt in dit verslag aan de orde. 

Kwaliteit en felxibiliteit 
Succesvolle steden richten zich op kwaliteit van voorzieningen voor relevante doelgroepen. 
Succesvolle steden zijn ook flexibel. Zij beschikken naast specialisatie in een specifieke 
economische sector tevens over een breed aanbod aan kennis en producten. 
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Sturen en leren 
Succesvolle steden focussen op activiteiten en doelgroepen die interessant zijn en blijven in 
de intemationale kenniseconomie. Aansturen op innovatieve en creatieve dienstverlening geeft 
zowel intern als extern duidelijkheid. 

Stedelijke rivaliteit of concurrentie is een betrekkelijk begrip. De steden vormen eigenlijk de 
context voor de concurrentie, want in feite zijn het niet de steden zelf die concurreren: "het zijn 
namelijk de bedrijven en instellingen in de steden, die met elkaar concurreren" (Dormans/van 
Houturn/Lagendijk, 2003). "Het is niet meer dan een gevoel dat steden met elkaar concurreren, 
niet zelden stevig gevoed door de media en door de steden zelf. ( ... )De stad fungeert over het 
algemeen hoogstens als partner, financier of aanjager" (Grosveld, 2002). 

Het aantrekken van overheidsgelden kan wei worden gezien als interstedelijke concurrentie. 
Vrijwel aile steden willen een zo groat mogelijk deel van de overheids- en particuliere fondsen, 
voor bijvoorbeeld infrastructuur, werkgelegenheid en culturele voorzieningen, bemachtigen. 
Nederlandse steden kunnen subsidies krijgen dankzij bijvoorbeeld het Grotestedenbeleid. 
Dit beleid, opgestart door het Rijk in 1994, richt zich op dertig grate en middelgrote steden 
in Nederland. Het streeft naar de complete stad, waarbij aspecten zeals sociale centrale, 
criminaliteit en werkeloosheid volop aandacht krijgen. Om de stadsproblemen aan te pakken 
dienen de steden zich te versterken in economisch, bestuurlijk, sociaal en ruimtelijk opzicht. Dit 
wordt gesubsidieerd door de Europese Unie, het Rijk, de provincie, de regia en de stad zelf. 

lnterstedelijke concurrentie vindt oak plaats op Europees niveau. Sinds een aantal jaren heeft 
de EU programma's ontwikkeld welke, onder meerdere voorwaarden, subsidies toekennen 
aan steden. Deze zogenaamde "Structuurfondsen vormen de voomaamste doorgeefluiken 
van de Europese solidariteit. Deze fondsen oefenen in aile lidstaten een hefboomeffect uit op 
de economische en sociale factoren die de economie van een regia kunnen stimuleren" (http: 
//europa.eu.int/comm/regional policy/intro/regions4 nl.htm). 

Een goed voorbeeld van stedelijke rivaliteit vormt het duel tussen Amsterdam en Rotterdam, 
met haar positieve en negatieve aspecten. De oorspronkelijke bran van deze rivaliteit berust 
in feite op eeuwenoude tegenstrijdige zakelijke belangen van kooplieden, bankiers en ander 
zakenmensen uit beide steden. Dit uitte zich in de scheepvaartverbindingen, naar zee en naar 
het Duitse achtertand. Het komt vandaag de dag nag voor dat de inwoners zich vereenzelvigen 
met de eigen stad en het stadsbelang. Het tegenovergestelde is echter oak mogelijk: bewoners 
van rivaliserende steden kunnen elkaar vijandig behandelen, omdat ze uit de andere stad 
komen. In de Griekse Oudheid vochten rivaliserende steden hun strijd met wapengeweld uit, 
wat resulteerde in de oorlogen tussen Athene en Sparta. Amsterdam en Rotterdam wedijveren 
nu onder meer in de herinrichting van hun waterfronten: de IJ-oever en de Kop van Zuid: een 
positieve, scheppende rivaliteit. 

De postindustriele stad 
Op dit moment verdwijnen in vele (van oorsprong) industriele steden de traditionele industrieen, 
als deze al nag niet geheel verdwenen zijn. Vanwege economische en maatschappelijke 
factoren verdwijnt het kapitaal uit deze steden, waardoor zij genoodzaakt zijn een andere 
richting te kiezen met hun toekomststrategieen. In de Verenigde Staten is Boston de pionier van 
de postindustriele steden. Er werd gebruik gemaakt van zwembaden, festivalmarktplaatsen, 
conferentievoorzieningen, musea, tentoonstellingen en het eigen havengebied om zich als 
consumptiestad te profileren. Het regionale, nationale en zelfs intemationale kapitaal dat alom 
aanwezig is, is de laatste jaren enorm mobiel geworden, waardoor er door de postindustriele 
steden duidelijk gericht wordt op de toeristenmarkt en de noodzakelijke investeringen van grate 
bedrijven. Door het aantrekken van bijzondere en vooraanstaande evenementen kan een stad 
zich op de internationale ranglijst omhoog werken. Wanneer een stad hiermee internationaal 
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erkend wordt, kan dat voordelen opleveren op nationaal niveau. Erwordt voor grate investeerders 
net zo hard gestreden als voor bijzondere en vooraanstaande evenementen. 

Kenmerkend voor de postindustriele stad is een structuur van werkgelegenheid, welke 
volledig gedomineerd wordt door diensten. Veel van de werkgelegenheid is te vinden in de 
financiele sector, ICT en reclame. Hoofdkantoren van bedrijven zijn hier vaak gevestigd om 
de aanwezigheid van belangrijke besluitvorming te weerspiegelen, waardoor er vraag wordt 
gecreeerd naar andere hoogwaardige diensten. Eindhoven is zo'n postindustriele stad. Het is 
zichtbaar in de stad: het aantal kantoorgebouwen in en rand het centrum stijgt, Philips trekt zich 
terug uit de stad. Er blijven zo voormalige industriegebieden leeg en onbestemd achter in de 
stad. Het is een grate stedenbouwkundige en architectonische opgave en uitdaging om hiervan 
gebruik te maken. 

Zoals eerder vermeld is de aanwezigheid van toeristische trekkers een belangrijke eigenschap. 
Succesvolle postindustriele steden investeren veel in hun culturele kapitaal: musea, 
kunsttentoonstellingen, theaters en concertzalen. Ook zwembaden en sportstadia zijn grate 
trekkers. De met historische en modeme kunst versierde openbare ruimte en het nachtleven 
bieden verpozing aan de stadsgebruiker. Veel van de kenmerkende eigenschappen van de 
postindustriele stad zullen te vinden zijn in het centrum van de stad. Er zal een valle agenda 
opgesteld moeten worden met goed gepropageerde evenementen, sportactiviteiten en culturele 
festivals om zowel op de toerist als inwoner in te spelen. Omdat veel hiervan samenhangt met 
voetgangersstromen, zal men er zich voor inspannen om grootschalig gebruik van openbaar 
vervoer te stimuleren en om het autogebruik te beperken. De bestaande stedenbouwkundige 
structuur van de stad zou aangepakt kunnen worden om aan nieuwe eisen te kunnen voldoen. 

De creatieve stad 
De nieuwe stedelijke economie die de laatste jaren is ontstaan, is gebaseerd op de groei in de 
ICT-sector. Kennis, communicatie en technologie worden gecombineerd. Combinaties doen 
zich voor tussen enerzijds artistieke en intellectuele creativiteit en anderzijds technologische 
innovatie en cultureel ondememerschap. Dit is waarneembaar in kunst, de culturele sector en 
de entertainmentindustrie. Dit uit zich in geprinte en elektronische media, welke bijvoorbeeld 
gericht zijn op educatie, gezondheidszorg en toerisme. Deze veranderingen vormen de motor 
voor de ontwikkelingen in de creatieve stad. Verlaten industriegebouwen en -gebieden vormen 
een geschikt oefenterrein voor dynamische activiteiten welke het imago van deze nieuwe 
economie weerspiegelen (www.creatievestad.nl). Van dit soort pioniersprojecten zijn enkele 
bekende intemationale voorbeelden te noemen. 

1. In Bilbao is de Ria 2000 gerealiseerd op een voormalig zwaar industriegebied. De 
Ria 2000 is een initiatief van het stadsbestuur en het Ministerie van Ontwikkeling 
om voormalige industriegebieden in steden (waaronder Bilbao) te revitaliseren d.m.v. 
stedenbouwkundige en architectonische projecten, zoals het Guggenheim Museum (zie 
http: I !www. bilbaoria2000. com). 

2. In het Ruhrgebied in Duitsland is een voormalig industriegebied herontwikkeld tot het 
IBA-Emscherpark, waar zich nu o.a. een duikschool, een museum en een concerthal 
bevinden. 

3. In Landen in de South-Bank, is de moderne kunst collectie van het Tate te bewonderen 
in het Tate Modem, een voormalige energiecentrale (zie httj2://www.tate,~woderni 
) . 

4. In Parijs is op de locatie van een voormalig slachthuis het Pare de Ia Vilette gerealiseerd, 
met een Muziekcentrum en een Technologiemuseum. 

Het eerdergenoemde boek van Richard Florida, hoogleraar regionale economische 
ontwikkeling aan Carnegie Mellon University, behandelt de opkomst van de 'creatieve klasse' 
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in de Verenigde staten, hoe deze leeft en hoe de economie fundamenteel verandert (http:// 
www.creativeclass.org). Met 38 miljoen leden maakt deze nieuwe 'heersende klasse' inmiddels 
ruim dertig procent van de beroepsbevolking uit. Volgens Florida zou een stad deze creatieve 
mensen moeten aantrekken om hen vervolgens te Iaten vestigen en hun creativiteit te uiten. 
Dit soort mensen zorgt er vervolgens voor dat de bedrijven vanzelf naar de betreffende stad 
komen. Bedrijven zoeken tegenwoordig naast kennis en ervaring voornamelijk creativiteit als 
kwalitatieve eigenschap . 

. Steden moeten dus creativiteit aantrekken door het bieden van een geschikte voedingsbodem: 
geschikte vestigingsmogelijkheden en mogelijkheden om creativiteit te uiten. Deze creativiteit 
zal zich dan kunnen richten op nieuwe ideeen, nieuwe vormen van (combinaties van) kennis, 
communicatie en technologie. Volgens Florida zijn de mensen uit deze creatieve klasse de 
dragers van het "culturele kapitaal", waar Bourdieu al over sprak in zijn boek "Pascalian 
Meditations" (2000). Florida onderstreept het belang van investeringen in dit culturele en 
creatieve kapitaal door de overheid en bedrijfsleven, wat van belang is voor de stedelijke 
economische ontwikkeling. 

De geschjedenis en praktiik 
De term "city branding" is slechts een modeme naam voor een jarenlang bekend fenomeen. 
Misschien vindt het zijn oorsprong wei in verbale vorm ("mond op mond reclame") tijdens de 
middeleeuwen, toen de voordelen van permanente nederzettingen duidelijk werden. In de 
nabije omgeving van burchten en abdijen zochten handel en ambachten elkaar op. Deze eerste 
aanzet tot het combineren van verschillende soorten macht (economisch, militair, religieus) 
brachten vervolgens een stadsmuur, markten, grachten, kerken en kloosters. De economische, 
militaire, politieke en sociale voordelen werden men al snel duidelijk. 

City marketing was in de vroegere jaren van de Verenigde Staten een diep geworteld element 
in het koloniale verstedelijkingsproces. AI in de 18e eeuw werd propaganda gebruikt om 
stukken land te verkopen in het "wilde westen". Door de verkopers van deze grond werd de 
situatie uiteraard rooskleuriger gebracht. Voornamelijk spoorwegbedrijven hadden een sterke 
positie, vanwege het feit dat de pioniers niet over een vergelijkbaar transport- en vervoermiddel 
beschikten in die tijd. De dorpen die met een station aan het spoorwegennet gekoppeld waren 
dienden zelfs belasting te betalen aan deze spoorwegen, vanwege de goede bereikbaarheid. 
Tegen het einde van de 19e eeuw en tijdens de 20e eeuw was er al redelijke competitie tussen 
de groeiende steden. Belangrijke middelen hierbij waren cultuur, architectuur en stedelijke 
voorzieningen. 
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In vergelijking met de V.S. heeft Groot-Brittannie een andere ontwikkeling doorgemaakt qua 
city marketing. Hier werden namelijk nauwelijks nieuwe steden gebouwd tijdens de laatste drie 
eeuwen. Er heerste een duidelijk en stabiel hierarchisch stedelijk patroon in Groot-Brittannie; 
Londen was veruit de grootste stad van het land. De Britse steden hadden andere prioriteiten 
dan city marketing: de nadelige gevolgen van de industrialisatie en stedelijke groei werden 
aangepakt. Het sociale aspect kreeg voorrang boven het economische aspect. Begin 19e 
eeuw werden er aan de kust zogenaamde ·resorts" gebouwd (dorpen waarin stedelingen 
kunnen recreeren en een korte vakantie kunnen houden). Opvallend was dat deze resorts, in 
vergelijking met het al aanwezige stabiele stedelijke patroon, bijzonder snel groeiden. In 1879 
werd voor het eerst city marketing gevoerd door het resort Blackpool, omdat dit voor het eerst 
wettelijk toegestaan werd. Door economische en politieke veranderingen in de 70er en BOer 
jaren van de 20e eeuw veranderde de houding van de stadsbesturen van negatief naar positief 
en ondememend. Koploper hierbij was de stad Glasgow, welke van een industriestad naar een 
consumptiestad wilde gaan en reclame maakte voor zichzelf met de leus "Glasgow's miles 
better!". 

Neder1andse stadsbesturen hadden een overeenkomstige aanpak bij het aanprijzen van hun 
stad. De term "stad" en het financiele voordeel werden vaak gebruikt om de situatie rooskleuriger 
te doen lijken. Een Neder1ands voorbeeld van city marketing uit 1939 is de volgende. De 
gemeente Amsterdam bracht toen een brochure uit met de tekst "Amsterdam woonstad. 
Amsterdam is niet duur! Woont waar gij werkt! Goedkope levensbehoeften! Vijftien musea, acht 
theaters, 34 bioscopen!! Jaar1ijks komen duizenden gezinnen terug! Als u naar buiten de stad 
verhuist bent U honderden guldens aan verhuis- en inrichtingskosten, tuinaanleg, enz. armer, 
maar een ervaring rijker: Amsterdam is niet duur!!!" (geciteerd door Van der Cammen en De 
Klerk, 1986). 

Ook was er negatieve aandacht voor steden in Nederland. "Na een lange periode waarin de 
aandacht vooral werd besteed aan de problemen van de stad, lijkt er na 1980 een nieuwe 
geest in het denken over onze steden (en daarmee ook in onze steden) te zijn opgekomen. 
Jaren zijn voorbij gegaan waarin met grote nadruk gewezen werd op de vele sociale problemen 
die zich voordeden in onze steden. Toenemende werkeloosheid en armoede, slechte 
huisvestingssituaties voor grote groepen van de bevolking, hoge criminaliteitscijfers, selectieve 
migratie van sociale groepen naar en uit de stad, van jaar op jaar afnemende bevolkingsomvang, 
milieuverontreiniging, financiele problemen, kortom: een lange rij van ongunstige aspecten van 
de stedelijke ontwikkeling bepaalden het denken in steden in hoge mate. ( ... ) Toch is er in het 
heersende denkpatroon over steden en hun toekomst iets wezenlijk veranderd. Men heeft meer 
oog voor de positieve, sterke, perspectiefvolle aspecten van onze steden en de kansen voor de 
toekomst. Deze euforie lijkt overigens hier en daar zelfs wat door te slaan. Niet aileen brengt 
het zelfoverschatting met zich mee, ook blijkt het wedden op de sterke punten en het nastreven 
van grootschalige revitaliseringprojecten nog niet zo veel verbetering op te leveren voor de 
zwakkere bevolkingsgroepen in de stad" (Buursink, 1991). 

Op dit moment springt Nederlands snelst groeiende stad Almere eruit door haar ambitieuze 
aanpak van stadspromotie. De gemeente Almere heeft in 1999 de Stichting Stadspromotie 
Almere (SSA) in het Ieven geroepen om zich te ontfermen over de regie en uitvoering van de 
promotiecampagne. Opvallend centraal staat de heersende pioniersgeest van de stad, die qua 
ontwikkeling nog in haar puberteit verkeert en tegelijkertijd 170.000 inwoners telt. De SSA heeft 
zich meerdere doelen gesteld: 

1. het behouden en versterken van de economische relaties tussen de stad en de 
economische buitenwereld; gericht op potenMie vestigers, investeerders, bedrijven 
(met name de ICT-sector), werknemers, toeristen, bestuurders en opinieleiders; 

2. versterking van het imago van de stad op persoonlijk niveau, gericht op inwoners, 
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ondememers en organisaties. 

De houding van de stadspromotie was tot eind negentiger jaren relatief terughoudend, waar 
later verandering in kwam: de promotie vestigde in de media de aandacht op de stad AI mere en 
werd opvallender en expressiever. De slogan: KHet kan in AI mere" is hiervan het resultaat. Er is 
zelfs een lied rstad van vrijheidj gekozen om het Almere-gevoel bij de inwoners los te maken. 
Oak worden er jaarlijks radio en tv-commercials gemaakt voor de verschillende evenementen 
in Almere, zodat zij haar ondememende mentaliteit en kwalitatieve uitstraling kan tonen. De 
stad Almere heeft bijvoorbeeld enkele jaren geleden meer bekendheid gekregen door het 
televisieprogramma KBig Brother", dat in het speciaal gebouwde "Big Brother" -huis werd gefilmd. 
Hiernaast worden op regelmatige basis vele verschillende culturele en sportieve evenementen 
georganiseerd in en rand AI mere. De SSA heeft de Citymarketingclub Almere opgericht, met ats 
doel een platform te creeren voor bestuurlijke en commerciele deelnemers. De bijeenkomsten 
worden georganiseerd voor sponsors en relaties van de SSA, het bedrijfsleven en de gemeente. 
Door publiekprivate samenwerking worden de stadspromotie en city marketing voor Almere 
nag beter aangepakt. Opmerkelijk is hierbij de kritische houding van de burgers van Almere 
tegenover elke vorm van verandering aan hun stad. Waarschijnlijk ligt de oorzaak hiervan in de 
typische pioniersgeest van AI mere. 

In opdracht van de SSA is in september 2002 een onderzoek gedaan onder inwoners, lokale en 
regionale ondememers en gevraagd naar hun mening over de promotionele activiteiten. Hieruit 
blijkt dat 94% regelmatig in de media iets hoort, leest of ziet over Almere. De slogan KHet kan 
in AlmereK is bij de lokale ondernemers het meest bekend met 75%, bij inwoners met 50% en 
regionale ondememers met 26%. Almere is dankzij de slogan qua bekendheid gestegen ten 
opzichte van 2001 . Op dit moment wordt er hard gebouwd aan een enorme uitbreiding van 
het bestaande stadscentrum naar een antwerp van Rem Koolhaas. Er vindt een toevoeging 
plaats van de functies wonen, werken, winkelen, cultuur en uitgaan. De complete binnenstad 
zal afgestemd zijn op 180.000 inwoners. 

Oak de stad Eindhoven zal vanaf het jaar 2004 een Stichting Citymarketing hebben. De partijen 
(detaillisten, horecaondernemers, hoteliers en gemeente) verwachten met een gezamenlijke en 
structurale aanpak de aantrekkelijkheid van de binnenstad een nieuwe impuls te kunnen geven. 
De stichting heeft tot doel om de verblijfsduur van de bezoeker aan de binnenstad te verlengen 
en het toerisme te bevorderen. Hiertoe worden onder meer evenementen, sfeeretementen 
en promotiecampagnes ondersteund. De gemeente Eindhoven heeft zelf een afdeling 
Stadspromotie, welke verantwoordelijk is voor de slogan Kleading in technology". Hierop wordt 
elders in dit verslag uitvoeriger ingegaan. 

Evaluatie 

Samenvattend kan worden gesteld dat de relatie tussen city marketing, city branding en 
stedenbouw als volgt is. City marketing heeft verschillende middelen, waarvan city branding er 
een is. City branding op zijn beurt heeft oak verschillende middelen, waarvan stedenbouw er 
een is. Andere bekende toepassingsvormen van city branding zijn: architectuur, bedrijvigheid, 
faciliteiten & diensten, toerisme & recreatie, sport, cultuur, maatschappelijke en sociale 
aspecten en propaganda (zeals logo's, slogans, websites en mond-op-mond reclame). 
Bekende voorbeelden hierbij zijn: universiteiten, voetbalclubs, sport- en culturele evenementen, 
popfestivals, de aanwezigheid van multinationals, haven- en rivierfronten, musea voor modeme 
kunst, beurzen, dierentuinen en uitgaansmogelijkheden, etc. 

City branding heeft naast deze middelen, drie doelen. Kart samengevat komen deze doelen 
neer op de trefwoorden: economie, identiteit en binding (met de stad). De voomaamste 
bijbehorende doelgroepen zijn: investeerders, bedrijven, werknemers, fabrikanten, exporteurs, 
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(potentiele) inwoners, toeristen . 

Door globalisering en intemationalisering zijn steden sneller genoodzaakt hun stad op de kaart 
te zetten. lnterstedelijke concurrentie speelt nu een steeds grotere rol in het stedelijk beleid . 
Termen als imago en identiteit, de kijk op de eigen stad en economie werken steeds nauwer 
samen in het stedelijk beleid. Welke oplossing geschikt is voor een stad, hangt dus sterk af van 
deze begrippen. Daamaast zorgt het paradigma van de postindustriele stad en tegenwoordig de 
creatieve stad voor nieuwe oplossingsrichtingen als toerisme, recreatie, cultuur en creativiteit in 
de ruimste zin des woords. 

-•~ • ·• fii'EI n.H 'fft{vf(11 ~~;.,;~ .. w::o.=;.,!:f~;~~~~ .... , 

leading in technology 
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3. EEN SIUDIE NAAR DE STAD EINDHOVEN EN HAAR IDENTITEIT 

In Ieiding 

De doelstelling van dit afstudeerwerk spreekt van het opstellen van een stedenbouwkundig 
advies/ontwerp vanuit city branding voor de gemeente Eindhoven, op basis van een case study. 
Waarom nude gemeente Eindhoven? Dit heeft meerdere oorzaken. 

In de eerste plaats ligt het vanuit praktische overwegingen voor de hand om de directe 
omgeving als onderzoeksveld te gebruiken. Zo kan er gebruik gemaakt worden van de reeds 
hier aanwezige informatie. De Technische Universiteit te Eindhoven biedt deze mogelijkheid. 
Het convenant tussen de gemeente Eindhoven en de TU/e, waar dit project deel van uit maakt, 
biedt voor mij als student vele voordelen. De gemeente en de TU/e stellen kennis, informatie en 
financien beschikbaar om tot een voor aile partijen waardevol eindproduct te kunnen komen. 

Ten tweede is de stad Eindhoven mijn woon- en werkplaats. Dit heeft voor mijn afstudeerwerk 
meerdere voordelen. lk ben redelijk bekend met de fysieke, economische, sociale en 
maatschappelijke karakteristieken van de stad aangezien ik hier nu bijna vier jaar woon en 
werkzaam ben. Deze persoonlijke band met de stad zou een extra impuls aan het project 
kunnen geven. 

Stedenbouwkundige geschiedenis en situatie 

Een eerste kennismakinq met Eindhoven 
Eindhoven heeft een gunstige Jigging ten opzichte van de Randstad, het Ruhrgebied en 
Belgische handelscentra. Eindhoven Airport, verschillende snelwegen en een goed openbaar
vervoersnet zorgen voor een goede bereikbaarheid van de stad. Zo vorrnt de regie Eindhoven 
een logistiek knooppunt van betekenis, wat regelmatig zorgt voor grote verkeersopstoppingen 
in en rond de stad. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan een oplossing: wellicht een extra 
stuk snelweg ten oosten van de stad en extra rijbanen langs de bestaande A2, bestemd voor 
regionaal verkeer. De stad biedt voldoende openbaar vervoersmogelijkheden, zeals de trein 
en de bus. Ook zijn er meerdere parkeergarages en rijwielstallingen (wel/niet bewaakt) in de 
binnenstad te vinden. 

Eindhoven is de grootste stad van Zuid-Nederland en de vijfde stad van Nederland. De stad 
biedt werkgelegenheid voor de regie waarvan een kwart in de technologie zit bij bedrijven zeals 
Philips, DAF, Campina, ASML, Toolex, Simac en Neways en de stad is hiermee het centrum van 
de meest ge"industrialiseerde regie van Nederland (46% van de totale omzet). Haar belangrijkste 
bedrijventerreinen zijn De Hurk, De Kade en Ekkersrijt/Sciencepark en het Twinning Center op 
het TU/e terrein. Naast deze technologie biedt Eindhoven huisvesting aan kennisinstituten en 
-instellingen als de Technische Universiteit, de Design Academy en onderzoeksinstellingen als 
TNO. Zodoende vormen Eindhoven en haar regie een kenniscentrum en ontvangen meer dan 
de helft van de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling in Nederland. De stad Eindhoven bezit 
dus de combinatie van kennis, techniek en handel en trekt hiermee regionaal, nationaal en zelfs 
internationaal de aandacht. Vandaar ook dat de gemeente kiest voor een Engelstalige slogan. 

Vanuit economisch oogpunt doelt de gemeente Eindhoven op de technologische ontwikkeling 
van het gebied. De aanwezige technologiebedrijven en designinstanties trekken dit soort 
bedrijven en dus investeringen en werkgelegenheid aan. De gemeente richt zich op overheden 
die een subsidie kunnen verlenen in bepaalde vestigings- of ontwikkelingssituaties en op 
grote intemationale technologische bedrijven als Philips, ASML en DAF. De aanwezige 
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technologische bedrijven en overige doelgroepen zijn betrokken partijen. Daamaast is er een 
samenwerkingsverband tussen de lokale overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Met 
name op technologisch gebied wordt hier nauwe samenwerking sterk gestimuleerd, zodat 
multinationals en researchbedrijven zich in Eindhoven komen vestigen. Propaganda vanuit de 
technologie op scholen is een voorstel vanuit de gemeente. 

De gemeente Eindhoven richt zich niet op interne citybranding, met andere woorden: de 
gemeente doet geen investeringen in het versterk.en van het imago van Eindhoven in het 
bewustzijn van de inwoners en overige stadsgebruikers. Zij is van mening dat dit meer een taak 
is van de lokale V.V.V .. Het is nauwelijks mogelijk om het gevormde beeld, dat inwoners van 
hun stad hebben, te wijzigen. De inwoners hebben al hun eigen ervaringen met de stad op hun 
eigen manier. De gemeente denkt dat dit zichzelf in stand houdt. 

Voor 1991 had Eindhoven een meerdere gezichten zoals: sportstad, groene stad, lichtstad en 
industriestad. Toen het in 1991 economisch slecht ging met Eindhoven en de werkeloosheid 
hoog was, werd city branding als potentiele uitkomst gezien om de stad door het economische 
dal te trekken. Er werd geen logo toegepast, er werd slechts gelobbyd. Sinds 2000 is de slogan 
van Eindhoven ·voorop in technologie", wat al snel veranderde in "Leading in technology" . 
Vroeger stond Eindhoven bekend als saaie, grijze industriestad. Nu staat Eindhoven bekend 
om haar technologie en design. Het biedt een ideale situatie voor het vestigen van bedrijven, 
prettig wonen, studeren en gebruik maken van de aanwezige voorzieningen. 

De gemeente Eindhoven ziet de stad als een complex fenomeen, van onder meer mentale, 
emotionele, fysieke en economische processen. De stad als bouwkundig geheel is in de ogen 
van de gemeente Eindhoven veel flexibeler, veranderlijker dan het imago, wat gebaseerd is 
op de huidige kwaliteiten van de stad. De gemeente Eindhoven is van mening dat de rol van 
de architectuur en stedenbouw zeer groat kan zijn binnen haar city branding. Een duidelijk 
voorbeeld hierbij is het gebied Strijp, waar een tweede centrum wordt gecreeerd. Het Philips
complex Strijp S wordt over een aantal jaren ontwikkeld tot een compleet nieuw woon- en 
werkgebied. Park strijp wordt een gebied waar mensen wonen, werken en recreeren. Het 
grootste deel van de bebouwde oppervlakte is gereserveerd voor woningen: ruim 300.000 
m2. Voor werken is ruim 100.000 m2 vrijgemaakt. Een kleine 29.000 m2 is toebedeeld aan 
commerciele ruirnten met een hoogwaardige uitstraling. 
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Stedenbouwkundig verleden 

"De bodemstructuur van Eindhoven wordt gekenmerkt door de holocene beekdalen van 
Dommel, Laak, Gender en Lijmbeek, die ingesneden zijn in de dekzandafzettingen uit 
de Wurmperiode. Na het jaar 500 ontstonden op de hoge randen van deze moerassige 
beekdalen de agrarische nederzettingen Woensel, Tongelre, stratum, Gestel en Strijp. Aan 
de samenvloeiing van Dommel en Gender ontstaat al vroeg een versterking op een (al dan 
niet kunstmatige) heuvel. Op het einde van de hoge rug tussen de Gender en de Dommel 
ontwikkelt zich bij deze versterking een marktplaats waar de agrarische overschotten uit de 
omliggende dorpen worden verhandeld. Het wegenpatroon in deze tijd (tot de 13e eeuw) wordt 
gekenmerkt door de noord-zuid verbinding (Den Bosch- Luik), die de beekdalen van Gender en 
Dommel op hun smalste punt kruist. Deze verbinding loopt van de hoge rug waarop Woensel 
ligt door het dal van de Gender, over het hoge gedeelte van de Rechtestraat, kruist daarna de 
Dommel, om verder te gaan via stratum naar Leende. Dwars op deze verbinding loopt een 
weg (de Hoogstraat) over de Bergen naar Gestel en vandaar via Tumhout naar Antwerpen. De 
aantakking van deze weg aan de noord-zuid verbinding gaf aanleiding tot het ontstaan van de 
twee belangrijkste knooppunten: de kruising Vrijstraat- Rechtestraat en de kruising Kerkstraat 
- Rechtestraat. Rand de samenkomst van deze wegen vestigden zich handelaars, herbergiers, 
en gespecialiseerde ambachtslieden (textiel, leer, bier). De verbindingen tussen de dorpen 
onderling liepen aile via het centraal gelegen Eindhoven omdat dwarsverbindingen bemoeilijkt 
werden door de moerassige beekdalen. De verbinding tussen Eindhoven en Tongelre liep via 
Stratum (Geldropseweg- Voorterweg) en de verbinding met Strijp via Woensel (Lijmbeekstraat 
- Gagelstraat). De radiale structuur werd tot de 13e eeuw dus geheel bepaald door de 
geologische bodemstructuur" (Plan, 1976). 

De eerste grate kunstmatige ingreep die Eindhoven onderging was het graven van 
vestinggrachten en het aanleggen van versterkingen in de 13e eeuw. Hierdoor werd er een 
concentrisch element toegevoegd aan de morfologie van de stad, welke tot op heden grate 
invloed heeft gehad. De in de 20e eeuw gedempte grachten volgden het trace van de war, 
Keizersgracht, Emmasingel en de Vestdijk. Ten behoeve van de waterhuishouding werd v66r 
de aanleg van de grachten gebruik gemaakt van watermolens (stratum, Gestel en Woensel), 
terwijl er na de aanleg sluisjes werden gebruikt. Hierdoor kon een grater gedeelte van Eindhoven 
bebouwd worden (Derner en Stratumseind). 
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In het begin van de 19e eeuw onderging de stad Eindhoven belangrijke stedenbouwkundige 
ingrepen, waaronder de aanleg van de Boschdijk en de Aalsterweg in 1806, het graven van het 
kanaal naar Helmond (1846), de aanleg van de spoorlijnen Den Bosch - Venlo en Eindhoven 
- Hasselt (1866) en de aanleg van de Willemstraat, de Parklaan en de Tongelresestraat. Door 
de aanleg van de Boschdijk en Aalsterweg als nieuwe radialen werden Woensel en Stratum 
belangrijker. Het kanaal vorrnde een scheiding tussen Tongelre en Stratum, met name toen de 
industrie hierlangs opbloeide. Door de aanleg van het spoor verdween de relatie grotendeels 
tussen Eindhoven en Woensel en tussen Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel en Strijp 
onderling. Het kanaal en de spoorbanen verslechterden de stedenbouwkundige samenhang, 
terwijl de genoemde nieuwe wegen dit moesten tegengaan. 

Typerend voor de stedenbouwkundige structuur van de stad Eindhoven en de regio rond 1900 
waren de oude radiaalwegen waarlangs een continue bebouwing van stedelijke voorzieningen 
en woningen was gebouwd en waartussen zich oude agrarische bebouwing bevond. Door de 
toenemende concentratie industriele en commerciele activiteiten in het centrum verdween 
steeds meerwoonruimte. Hiemaast werd de stad opgedeeld door het kanaal en de spoorbanen, 
wat nadelige gevolgen had voor de verkeersstromingen tussen de verschillende stadsdelen. 
In 1918 kwam het plan van Cuypers en Kooken gereed. Het plan zou de annexatie van de 
dorpen Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel en Strijp moeten begeleiden. Door plaatsgebrek 
en representativiteit steeg de grondprijs van het centrumgebied tussen 1913 en 1928 enorrn. 
Tijdens en na de annexatie van 1920 moest de gemeenteraad zich hergroeperen en buigen 
over de problematiek van de grote stad. De belangen van de voorrnalige gemeenten speelden 
nog vaak een rol bij de besluitvorrning. Er kwam nauwelijks antwoord op de problemen 
die ontstaan waren door de enorme industriele groei. De behoefte aan arbeiderswoningen 
was groot in de jaren '20. Doordat de gemeente Eindhoven zich nauwelijks richtte op de 
huisvestingsproblematiek nam Philips deze taak gedeeltelijk op zich en bouwde niet aileen 
arbeiderswoningen maar tevens faciliteiten als scholen en een bibliotheek. Een voorbeeld 
hiervan is het Drents Dorp uit 1927. 

In 1921 kreeg de directeur Gemeentewerken Kools opdracht om een uitbreidingsplan op te 
stellen voor de gemeente Eindhoven. Vanwege knelpunten ten aanzien van de stedelijke 
ontwikkeling (private en publieke belangen) vroeg de gemeente advies aan de planoloog 
Bakker-Schut. Een belangrijke beslissing is het dempen van de vesten en grachten rond de 
stad ten behoeve van de aanleg van een kleine ringbaan en het ontwikkelen van een bestuurlijk 
en cultureel stadscentrum op de locatie van het huidige stadhuis. 

Stadsuitbreiding in de vorrn van goedkope woningbouw vond begin 30-er jaren hoofdzakelijk 
plaats a an de buitenrand van de stad buiten de huidige rondweg, terwijl er naar binnen toe genoeg 
ruimte was. In 1930 werd door De Casseres het Algemene Uitbreidingsplan voor Eindhoven in 
samenhang met het streekplan voor Zuidoost Brabant gepresenteerd (zie afbeelding hiernaast). 
De Casseres zag de stad Eindhoven als een structureel geheel met de regio. De voomaamste 
doelstelling van het plan was het stimuleren van de stadsontwikkeling. Het plan is voomamelijk 
een verkeersplan, wat naar voren komt door de meerdere ringbanen die sectorvorrnige 
uitbreiding van de stad mogelijk zouden kunnen maken. Het plan was bedoeld als een kader, 
waarbinnen op verschillende wijzen kon worden gebouwd. Na 1930 vond er nauwelijks 
stadsuitbreiding plaats vanwege de slechte economische situatie en dus lage bouwactiviteiten 
in de volkswoningbouw, terwijl de particuliere initiatieven voor middenstandswoningen wei 
doorgingen. De reconstructie van de binnenstad en de verkeersstructuur worden rond de jaren 
'30 uitgesteld. 

In 1940 werd het uitbreidingsplan van de Dienst Gemeentewerken gepresenteerd. De 
huidige rondweg was het voomaamste element uit het plan en heeft hierrnee grotendeels 
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haar definitieve trace gekregen. De aandacht van de gemeente was te veel gericht op het 
centrumgebied in plaats van de overige delen van de stad. Het probleem van de relatie tussen 
de verkeersstructuur van het centrumgebied en de rest van de stad blijft oak in de grootschalige 
en ruim opgezette naoorlogse Wederopbouwplannen bestaan. Deze situatie is in hoofdzaak 
ontstaan door de moeizame besluitvorming over maatregelen in het centrumgebied. Het idee, 
dat juist het verkeer de stimulans voor de toekomstige ontwikkelingen kon zijn, is verwerkt 
in het Wederopbouwplan van Van der Laan uit 1946. De binnenstad werd hierin gezien als 
een knooppunt van centrale en radiale wegen. Na 1945 is het algemeen gebruikelijk om de 
stedenbouwkundige visie van de open binnenstad, het toe Iaten van verkeer om de "city"
uitstraling te krijgen, toe te passen. Deze ontwikkelingen hadden tot gevolg dater ruimte moest 
worden gemaakt voor de verkeersvoorzieningen en dat de minder belangrijke functies in het 
centrumgebied opnieuw plaats moesten maken voor economisch sterkere activiteiten zoals 
warenhuizen, banken en hotels. 

In 1946 wordt gesproken over een nieuw stedenbouwkundig principe voor de aanleg van nieuwe 
woonwijken: de wijkgedachte. Rand de jaren '50 doet zich in de woningbouw de ontwikkeling 
voor waarbij het totale stedenbouwkundige plan een samenstelling is van herhaalde patronen 
van woninggroeperingen. Het Plan in Hoofdzaak van het bureau Verhagen, Kuiper en Gouwetor 
uit 1946 is bedoeld als uitbreidingsplan voor de stad Eindhoven. Dit plan diende hoofdzakelijk 
het Wederopbouwplan in te Iaten passen en moest oak een betere samenhang bieden voor de 
gedeeltelijke uitbreidingen t.b.v. woningbouw. De geplande uitbreidingen zouden de stad tot een 
bloemvormig model maken, waarvan de wijken de bladeren waren en de grate uitvalswegen de 
nerven vormden. In de periode rand 1946 zorgden verschillende kleine uitbreidingswijken voor 
een lappedeken. Dit leidde tot het karakteristieke beeld van de zuidelijk gelegen stadswijken: 
vrij kleine buurteenheden met hetzelfde type huizen, met kleine verschillen in vormgeving. In 
1949 is de woonsituatie duidelijk verbeterd doordat er woonvergunningen werden verstrekt aan 
woningzoekenden door het Gemeentelijk Bureau voor Noodhuisvesting. Het bleek noodzakelijk 
om duidelijke uitbreidingsplannen te hebben. 

Door het uitblijven van de rijkswegen legde de gemeente een verkeersnetwerk tegen en in 
de stadskern aan. In de stedenbouwkundige planuitwerkingen werd de verkeersstructuur 
onafhankelijk van de bebouwing; de woonbuurten werden gezien als een blok dat werd 
opgehangen aan de hoofdstructuur. In de peri ode 1950-1960 werd hoofdzakelijk woningwetbouw 
gebouwd. Door de introductie van premiewoningen wilde de gemeente de bevolkingsdifferentiatie 
en daarmee de levensvatbaarheid van de sociale en culturele voorzieningen op peil houden. 
In 1953 werd het Herziene Wederopbouwplan gepresenteerd, wat ontworpen was om een 
samenhangend stedenbouwkundig plan te geven voor het binnenstadsgebied en om de 
aansluiting van de vemieuwde binnenstad met de omgeving te bepalen. EssentiEHe onderdelen 
van het plan zijn de noord-zuid verbindingen en de oost-west verbinding. Grootschaligheid werd 
het kenmerk van de architectuur en stedenbouw van de jaren '50. De overheid stimuleerde 
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de industriE~Ie woningbouw om zo de groeiende woningnood snel aan te kunnen pakken. Het 
bouwen van meerlaagse flats aan de Karel de Grotelaan is hiervan een voorbeeld. De bouw van 
dit soort woningen betekende de introductie van meergezinswoningen in uitbreidingsplannen. 
In 1957 werd het uitbreidingsplan Woensel gepresenteerd, wat later in 1959 definitief 
werd. Kenmerkend voor het plan zijn de versnipperde woonbuurten. In het uitbreidingsplan 
Mensfort uit 1958 werd het principe van "stempelen" toegepast. Een stem pel vorrnde hier een 
zelfverzorgende eenheid, met een kerk, scholen en buurtwinkels. De stempels vorrnden een 
geheel op zich van zowel hoog- als laagbouw. 

Ten aanzien van de plannen tot op dat moment betekende het Verkeersplan van Feuchtinger 
uit 1959 een enorrne ommekeer: het verkeer werd niet Ianger door het centrum geleid, maar 
erlangs. Zowel de concentratie en de vergroting van winkels namen toe in de binnenstad, 
waardoor er meer behoefte was aan wegen en parkeerruimte. In 1960 werd in de binnenstad 
een groat aantal gebouwen gesloopt ten behoeve van de vergroting van het winkelcentrum en 
het toegankelijk maken van de binnenstad. De aandacht voor de stadsontwikkeling nchtte zich 
wederom voomamelijk op het centrumgebied en de stadsuitbreiding. De woningnood en de 
voorzieningen in de woonbuurten werden door de gemeenteraad uit het oog verloren, terwijl 
men meer gencht was op "the big picture", het groeien van de gehele stad tot een stad van 
260.000 inwoners en alles wat daarvoor nodig wordt geacht. Aan het begin van de jaren '60 
ging men ervan uit dat de woningproblematiek door de regia zou worden opgelost, waarvoor de 
agglomeratie een oplossing zou bieden. 

De terugblik op de woningnood laat een voortdurend en groat tekort aan goedkope woningen 
zien. De sociale woningbouw komt moeilijk tot gang. Het ontbreken van een uitbreidingsplan 
voor de gehele stad, met de daarbij behorende deelplannen, heeft een negatieve invloed op 
de continu"iteit van de woningbouw. Door het ontbreken van een structureel beleid inzake de 
woningbouw is op verschillende plaatsen in de stad een stedenbouwkundig onsamenhangend 
geheel ontstaan. Het gevolg hiervan is dat de stad een lappendeken geworden is met een 
overdaad aan afwisselende eengezinswoningen. In het stadsdeel Stratum is de samenhang 
wei aanwezig, wat veroorzaakt wordt door de radiale structuur. 

In de jaren '60 stonden de ontwikkelingen van de binnenstad centraal, met als gevolg dat 
in 1969 door het bureau Van den Broek & Bakema een totaalplan voor de binnenstad werd 
gepresenteerd: het Cityplan. De afbraak in de binnenstad ging door en rand het centrum 
werden torenhoge kantoorgebouwen gebouwd. Na 1970 mislukten aile grootschalige plannen 
voor het centrumgebied. Het wonen in de binnenstad is tijdens de jaren '70 vnjwel geheel 
verdwenen, er is veel afgebroken en een overvloed aan parkeerruimte. Door de zogenaamde 
"postzegelplannen" leek de binnenstad steeds meer een onsamenhangend geheel te worden. 

In 1980 werden in de Structuurschets Centrumgebied aile belangen en mogelijkheden op een 
rij gezet, d.m.v. modellen en scenario's. Het plan gaf echter niet het gewenste resultaat: een 
stedenbouwkundige samenhang van relatie en structuur. De plannen in de jaren '70 en '80 zijn 
mislukt vanwege verkeerde inschattingen van de bestaande en toekomstige situatie, vanwege 
het feit dat ze niet in de situatie pasten en vanwege onvolledig stedenbouwkundig onderzoek. 
De stad verkocht zichzelf in feite door de verkoop van grate gebieden aan financieringsmaatsc 
happijen. Hierdoor werd de kans grater dat de stad een vlekvormige ontwikkeling onderging en 
dat de variatie in stedelijke structuur en openbaarheid achteruit ging. 

Tijdens de jaren '80 ging de gemeentelijke aandacht meer uit naar een combinatie van 
kwalitatief stedelijk woon- en leefmilieu, de verkeersstructuur en het patroon van stedelijke 
voorzieningen. Dit leidde tot de "compacte stad": een hoogwaardig en aantrekkelijk centrum met 
woongelegenheid voor hogere inkomensgroepen in combinatie met een goede bereikbaarheid 
van het centrum en van werkgebieden. Daamaast realiseerde de gemeente zich dat Eindhoven 
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een centrale positie kon innemen in Zuid-Nederland. Oak de overheid realiseerde dit en ging 
de regia Eindhoven-Helmond als een serieus onderdeel van het concept "stedenring centraal 
Nederland" zien in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. 

Geschjedenis in kaart gebracht 

De huidiqe situatie en ambitie 
Op dit moment maakt Eindhoven nieuwe ontwikkelingen door. Ten opzichte van voorgaande 
jaren doen zich een aantal veranderingen voor. Om dit duidelijk te maken worden de voormalige 
en de verwachte toekomstige stedelijke situatie uitgelegd aan de hand van zogenaamde 
"stadsmodellen". De toelichting op beide modellen volgt hierna. 

Het voormalige stadsmodel 
Bij het voormalige stadsmodel staat functiescheiding centraal. De ruirntelijke kenmerken zijn: 
1. Concentrische stadsvorm: de ring met de uitvalswegen, de bloemvormige stad (de vijf 
voormalige dorpen aaneen gegroeid), de groene wiggen (sport & recreatie) en de industriele 
wiggen (langs het spoor en het kanaal) . 
2. Scheiding van functies (ClAM): wonen, werken/industrie, recreatie/groen, infrastructuur 
3. Stadsuitbreiding kon aileen plaatsvinden aan de stadsgrenzen. Eventuele stadsinbreiding 
vond aileen in het centrum plaats (de compacte stad). 
4. ClAM: scheiding van de functies wonen, werken, recreatie en verkeer. De werkfunctie 
overstijgt het stedelijke niveau (de industriele stad), terwijl de woonfunctie tot op stedelijk niveau 
werkzaam is. 
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De gemeentelijke strategie was een toelatingsplanologie d.m.v. een opdeling van de stad in drie 
zones: een activiteitenzone (grootschaligheid, commerciele voorzieningen en stedelijk wonen), 
een rustzone (de Dommel als natuurlijke drager) en een cityzone (stadskern I binnenring). 

Het toekomstige stadsmodel 
Bij het toekomstige stadsmodel staan centraal: postindustriele stad (recreatieve en 
toeristenmarkt), netwerkstad (Brabantstad), creatieve stad, beleveniseconomie, functiemenging 
en stromen van kennis, informatie, personen en goederen. 

1. Stromen van kennis en informatie: de campus van de TU/e, de Philips Hightech Campus en 
het project de Kenniswijk. 
2. Stromen van personen en goederen: het vliegveld, de snelwegen A2, ASO, A58, A67 (4 
windrichtingen), het station (O.V.-netwerk Brabantstad) en de spoorverbindingen (N.O.W.
richting) en de H.O.V. verbindingen in en om de stad. lnfrastructuur wordt steeds belangrijker 
(nieuw treinstation Best, opwaardering van ringkruispunten, modificatie van snelwegen, 
Transferium A2). De verbindingen met de Randstad, het Ruhrgebied en Belgie zijn cruciaal. 

De ruimtelijke kenmerken zijn: 
1. De vier bekende stedelijke hoofdfuncties (wonen, werken, recreeren en verkeer) nemen 
elk een nieuwe vorm aan. Er ontstaan nieuwe woonmilieus en woonvormen. De functie 
werken houdt niet meer aileen industriele productie in, maar is steeds meer gericht op kennis, 
onderzoek, creativiteit, innovatie, technologie en design. Bij de functie verkeer komt de nadruk 
steeds meer te liggen op de openbare verkeersvormen. Nieuwe vormen van verkeer ontstaan: 
naast de stromen van goederen en personen, zijn de stromen van kennis en informatie sterk in 
opkomst (ICT). 
2. De scheiding tussen de verschillende functies is aan het vervagen. Door de opkomst van de 
beleveniseconomie, ontstaan er combinaties van functies (werken en recreatie). Voorbeelden 
van functiemenging zijn: het Muziekcentrum in winkelcentrum de Heuvelgalerie, de Philips 
Hightech Campus in het Dommeldal, woningen op bedrijventerrein de Kade en de plannen voor 
Strijp S. 
3. Ontwikkelingen Westcorridor: hoogwaardige infrastructuur, intensivering, herstructurering, 
stedelijk beheer en stadsuitleg {VINEX-wijk Meerhoven). 
4. Ontwikkelingen A2-corridor: geplande bedrijventerreinen Tradeforum (automuseum, 
beursgebouw, bioscoop, horeca, winkels en sportieve voorzieningen), Flightforum (kantoren en 
bedrijven), Lakeforum (bedrijven) en Landforum (kantoren en bedrijven). 

Gemeentelijke strategie (anna media 2004) is een ontwikkelingsplanologie d.m.v. het kiezen 
voor een strategie die het beste van twee werelden in zich heeft: dynamiek (A2-corridor) 
en rust (de Dommel, greene woonomgeving). Hierbij zijn zichtbaarheid, bereikbaarheid en 
toegankelijkheid basisvoorwaarden. 

Binnen Nederland wordt het grootste deel van de R&D-activiteiten in de regia Eindhoven 
gegenereerd. De regia heeft een spilfunctie binnen de toptechnologieregio Zuidoost-Nederland 
en is onderdeel van de kennisdriehoek Eindhoven-Leuven-Aken. De regia Eindhoven is in 
dit verband van bijzonder belang. Deze regia wordt gekenmerkt door stuwende industriele 
bedrijvigheid en is sterk kennisintensief en innovatief en gericht op hoogtechnologische 
producten. Mede door een veelvoud aan private investeringen is hier een belangrijk netwerk 
van onderzoeks- en kennisinstellingen industria en kennisintensieve bedrijven ontstaan. 
Dit heeft ertoe geleid dat de regia Eindhoven de derde plaats op de ranglijst van innovatieve 
Europese topregio's inneemt. Voor Nederland is de regia dan oak van groat belang voor de 
innovatie en kennisontwikkeling van de industrieel gerichte economie en de uitwaaiering daarvan 
naar andere (kennis)regio's. De regia Eindhoven wordt dan oak aangeduid als "Brainport", op 
grand van de intemationaal vooraanstaande en toonaangevende positie op het gebied van 
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onderzoek en ontwikkeling. Ter toelichting citeer ik de doelstelling van het lnterprovinciaal 
Overleg (www.ipo.nl): "Het ontwikkelen van de Brainport Eindhoven/Zuidoost-Brabant als 
onderdeel van de toptechnologische regia Eindhoven - Leuven - Aken door de ontwikkeling van 
toplocaties voor bedrijven en de infrastructuur voor kennis en innovatie, naast het versterken 
van de logistieke functie Eindhoven - Venlo". Dit heeft geleid tot een ontwikkelingsproject: het 
internationaal vestigingsmilieu Brainport Eindhoven. 
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Om de stedelijke concurrentiestrijd aan te kunnen heeft oak "Brainport• Eindhoven de intentie 
om zich op een heldere en krachtige wijze te presenteren. Maar hoe kan Eindhoven dit bereiken? 
Het antwoord hierop schuilt in de creatieve kant van de stad. In brede kring groeit het inzicht dat 
de creatieve industria op vruchtbare wijze cultuur en economie met elkaar in verband brengt. 
Creativiteit vormt de sleutel als het gaat om de toekomstige ontwikkeling en positionering 
van de regia Eindhoven. Deze creativiteit vormt dan oak de noodzakelijke aanvulling op 
het brainport-imago van de regia. De activiteiten van creatieve ondememingen (denk aan 
ateliers, multimediabureaus, grafische vormgeving, adviesbureaus, ingenieursbureaus en 
ICT-bedrijfjes) zijn van groat belang voor de regia, zowel wat betreft het economische als het 
culturele klimaat. 

"Het project Design Connection Eindhoven (DCE): 'connecting people - bridging design 
and technoloy' is onderdeel van het Horizonprogramma. Doel van dit project is een brug te 
slaan tussen design en technologie met als resultaten: een versterkt designklimaat, nieuwe 
businessontwikkeling, innovatie en nieuwe producten met hoge toegevoegde waarde (liaison 
office functie). Dit sluit aan bij intemationale ontwikkelingen. De projectverantwoordelijke is 
NV REDE. DCE start met 3 projecten: Design Incubator, lntemationale positionering en de 
Materialenbibliotheek. Het project sluit aan op de ambitie van Eindhoven om uit te groeien tot 
'het centrum van technologie en design' in Nederland en Europa" (www.ejndhoven.nl) . 

De onlangs verschenen publicatie 'Het creatief DNA van de regia Eindhoven' (zie www.alice
eindhoven.nl) beschrijft de creatieve industria als een van de meest veelbelovende sectoren 
met een sterk vermogen om toegevoegde waarde en werkgelegenheid te genereren. Met de 
aanwezigheid van een sterke creatieve industria kan de regia beter inspelen op toekomstige 
ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan de toegevoegde waarde van de creatieve 
sector voor andere sectoren en aan het positieve effect op het culturele klimaat van de regia als 
onderdeel van het woon- en werkklimaat. 

Typisch Eindhoven: identiteiten van de stad 
Het is interessant te horen hoe een stad over zichzelf denkt. In hun gemeentegids heeft de 
gemeente Eindhoven haar stad beschreven. Deze tekst volgt hiema om een indruk van de stad 
Eindhoven te krijgen en de wijze waarop zij zichzelf ziet. 
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"De afgelopen periode waren ze prominent zichtbaar in het Eindhovense stadsbeeld: de posters 
met verschillende nieuwe toepassingen op gebied van technologie. Vemieuwingen die stuk voor 
stuk met Eindhoven te maken hebben. Omdat ze hier zijn uitgevonden, ontwikkeld of gebouwd. 
Want hoewel de gemiddelde Eindhovenaar er niet mee te koop loopt, heeft onze regio veel te 
bieden: door de unieke combinatie van kennis, techniek en handel onderscheidt Eindhoven 
zich van andere vergelijkbare steden in Nederland en Europa. Daardoor is er in Eindhoven een 
industriele traditie en cultuur ontstaan, waardoor stad en omstreken een centrum van innovatie 
en technologie zijn geworden. lnternationaal staat Eindhoven dan ook hoog aangeschreven. 
Die sfeer van vemieuwing is ook kenmerkend voor de kwaliteit van de maatschappelijke en 
culturele voorzieningen in de grootste stad van Zuid-Nederland. Want Eindhoven heeft, zoals 
elke grote stad, een keur aan uitgaanscentra, sportaccommodaties, culturele centra en andere 
kwaliteitsvoorzieningen. Eindhoven is als vijfde stad van Nederland met meer dan 200.000 op 
een grondgebied van 8.828 hectare, voor Nederlandse begrippen een grote stad. Kortom: een 
complete stad waar het goed toeven is" (Stadsgids Eindhoven 2003, 2003). 

Om een goed beeld te krijgen van de stad Eindhoven worden de meest markante karakteristieken 
vervolgens toegelicht. Deze karakteristieken zijn waameembaar onderscheidend (voelbaar, 
zichtbaar en tastbaar) en zijn typerend voor de stad Eindhoven, waarmee zij zich onderscheidt 
t.o.v. andere steden. Ze zijn bepaald op basis van meerdere gesprekken met de gemeente 
Eindhoven in 2003 (afdeling Stadspromotie, Strategie en Dienst Stedelijke Ontwikkeling en 
Beheer), de literatuurstudie naar de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad en mijn 
persoonlijke ervaringen met en impressies van de stad. Allereerst volgt een opsomming (in 
willekeurige volgorde), daama volgt een toelichting op de karakteristieken. 

1. Technologie 
2. Sport 
3. Art & Design 
4. Groenvoorzieningen 

1. Technologie 
"Met de oprichting van de gloeilampenfabriek in 1891 zette Gerard Philips, zonder dat hij het 
kon vermoeden, de eerste stappen voor Eindhoven Technologiestad. De stad straalt nog steeds 
de ambitie uit om te produceren Em te ontwikkelen. Letterlijk: de binnenstad krijgt nog meer 
allure door een artistiek lichtplan waarin de markante gloeilampentesttoren is opgenomen. 
Figuurlijk: het witte Iicht dat via glasvezel aile soorten informatie aan iedereen beschikbaar stelt. 
Ook de gewone man die vroeger achter de lopende band van Philips, Daf of Campina stond, zal 
deelnemen aan de Technologiestad die Eindhoven voor ogen staat. 

Eindhoven hunkert naar ontwikkeling. Het droornt van high tech en research & development in 
zijn gebouwen, straten, centrum, wijken en buitengebieden. Jaarlijks wordt in deze zuidelijke 
stadsregio al2,5 miljard aan wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan uitgegeven. 
Met de komst van nieuwe kennis intensieve informatie- en communicatietechnologie (lcn
organisaties en door de vestiging van Philips' TechnoCampus concentreren zich meer dan 
tienduizend 'kenniswerkers' in de stad. De Technische Universiteit, Fontys-hogescholen 
en TNO garanderen een voortdurende stroom innovatief gedachtegoed dat vroeg of laat 
in praktijk wordt gebracht. Samen vervullen de Design Academy en het Eindhoven Design 
Center niet aileen regionaal en nationaal, maar ook intemationaal een 'brain-functie' op het 
gebied van industriele vormgeving. En Twinning Centre Eindhoven stimuleert en begeleidt ICT
ondernemerschap. Deze kennisintensieve organisaties hebben niet aileen een aanzuigende 
werking op andere kennisindustrieen, zij creeren ook een nieuwe arbeidsmarkt" (http://www.gr 
otestedenbeleid.net). 

"Het is echter de combinatie van kennis, techniek en handel waarmee Eindhoven zich 
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onderscheidt van andere vergelijkbare steden in Nederland en Europa. Oaardoor is Eindhoven 
toonaangevend centrum van innovatie en technologie geworden" (http:/fwww.eindhoyen.nl) . 
Eindhoven is de grootste stad van Zuid-Nederland en de vijfde stad van Nederland. De stad 
biedt werkgelegenheid voor de regia waarvan een kwart in de technologie zit bij bedrijven zeals 
Philips, OAF, Campina, ASML, Toolex, Simac en Neways en de stad is hiermee het centrum van 
de meest ge·industrialiseerde regia van Nederland (46% van de totale omzet). Haar belangrijkste 
bedrijventerreinen zijn De Hurk, De Kade en Ekkersrijt/Sciencepark en het Twinning Center op 
het TU/e terrein. Naast deze technologie biedt Eindhoven huisvesting aan kennisinstituten en 
-instellingen. Zodoende vormen Eindhoven en haar regia een kenniscentrum en ontvangen 
meer dan de helft van de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling in Nederland. De stad 
Eindhoven bezit dus de combinatie van kennis, techniek en handel en trekt hierrnee regionaal, 
nationaal en zelfs intemationaal de aandacht. Vandaar oak dat de gemeente kiest voor een 
Engelstalige slogan: "Leading in Technology". 

DAP ·+ ASML 

G• 

Een voorbeeld van de toepassing van de technologie is de Phileas: een energiezuinige en 
milieubewuste vorm van busvervoer welke dan oak valt onder Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV). De nieuwe HOV-Iijn verbindt m.b.v. de Phileas in de nabije toekomst het centrum van 
Eindhoven met Meerhoven, Eindhoven Airport en het City-Centrum van Veldhoven. Het is een 
uiterst geavanceerd openbaar vervoerssysteem. "Uniek in Europa vanwege de combinatie van 
stiptheid, comfort en milieuvriendelijkheid. Er zijn twee versies, een van 18 meter lang voor 120 
passagiers en een van 24 meter lang voor 180 passagiers. Een vlakke en lage vloer en brede 
deuren maken de Phileas erg toegankelijk. Langs het gehele trace komen verhoogde perrons 
waardoor passagiers gelijkvloers in- en uitstappen. Oat is vooral gemakkelijk voor rolstoelen en 
kinderwagens. 

Phileas maakt gebruik van vrije banen met ongelijkvloerse kruisingen en krijgt voorrang bij 
andere kruisingen. De reistijd wordt zo aanzienlijk korter dan met een gewone bus. Er is 
keuze uit twee lijnen waarvan de reistijd nag geen 20 minuten bedraagt. Phileas rijdt met een 
hoge frequentie. In de bussen krijgt men inforrnatie over het trace, de volgende halteplaatsen 
en de aankomsttijd op de eindbestemming. Op de halteplaatsen zien de passagiers over 
hoeveel minuten het volgende voertuig arriveert. Bij een aantal halteplaatsen komt een aparte 
fietsenstalling. Het energieverbruik van Phileas is een kwart lager dan van een conventioneel 
LPG-aangedreven voertuig met een vergelijkbare capaciteit. Door een stationair draaiende 
LPG-motor, een accupakket en elektromotoren ontstaat een aanzienlijke reductie in de uitstoot 
van schadelijke stoffen. Oaarnaast worden in Phileas materialen toegepast die geschikt zijn 
voor hergebruik en niet schadelijk zijn voor het milieu. De Phileas start in januari 2004" (http: 
1/www. eindhoven.nl). 

Technologie op locatie 
De technologische geest van Eindhoven is het sterkst voelbaar in de gebieden van Philips in 
het stadsdeel Strijp, de Philips Hightech Campus in het Oommeldal en op het terrein van de 
Technische Universiteit. 

De gebieden van Philips in Strijp (Strijp S, Strijp Ten Strijp R) hebben een bijzondere industriele 
uitstraling uit het begin van de 20e eeuw: meerlaagse fabrieksgebouwen, arbeiderswoningen en 
speciaal ontwikkelde faciliteiten. Bijna de helft van de 330.000 m2 vloeroppervlak in Strijp S heeft 
monumentale waarde: de drie gebouwen van de Hoge Rug, het Veemgebouw, het Klokgebouw 
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en het Natlab. Philips trekt echter weg uit haar industriegebieden. De productie van Philips is 
verplaatst naar lage loonlanden, terwijl de R&D afdeling in Eindhoven gevestigd blijft in de in 
ontwikkeling zijnde Hightech Campus. Strijp S wordt over een aantal jaren ontwikkeld tot een 
compleat nieuw woon- en werkgebied. "Park Strijp" wordt een gebied waar mensen wonen, 
werken en recreeren. De monumentale fabrieksgebouwen zullen zoveel mogelijk behouden 
blijven en ruimte bieden aan appartementen, bedrijven en ateliers met het accent op creativiteit, 
cultuur, voeding, sport, gezondheid, design en ambachtelijke productie. 

De Philips Hightech Campus huisvest de Research & Development afdeling van Philips waar in 
aile rust van het Dommeldal hoogstaande technologische ontwikkelingen plaats vinden. Philips 
ontwikkelt de campus op dit moment; de campus wordt uitgebreid met faciliteiten als winkels, 
restaurants en sport- en recreatieve voorzieningen. Goede werkomgeving, voorzieningen en 
bereikbaarheid versterken de innovatieve kracht. 

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) verzorgt ingenieurs-, ontwerpers- en 
lerarenopleidingen en post-academische cursussen. "Het onderwijs stoelt op de eigen 
onderzoeksactiviteiten en is ontwerpgericht. Docenten en studenten gebruiken modeme 
informatie- en communicatiemiddelen. De TU/e geeft Ieiding aan vooraanstaande Neder1andse 
onderzoekscholen en -instituten en heeft een sterke positie in internationale netwerken. 
Voor technologie-intensieve bedrijven is de TU/e een natuur1ijke partner. De campus is een 
broedplaats voor nieuwe ondememingen. In het Bedrijvencentrum EUTECHpark biedt de TU/e 
bedrijfsruimte aan afgestudeerden en anderen die een technologie-intensieve ondememing 
willen starten. Deze ondememers kunnen gebruik maken van diverse universitaire diensten, 
faciliteiten en cursussen. Daamaast zijn TNO Industria, het Twinning Center, Fontys 
Hogescholen en de Open Universiteit gevestigd op het universiteitsterrein (www.tue.nl)". 

2. Sport 
"Eindhoven is een stad waar sport, op aile niveaus, de ruimte krijgt. Op een bevolking van meer 
dan 200.000 inwoners telt Eindhoven bijna 100.000 actieve sportbeoefenaren, die minimaal een 
keer per week sporten. Daarnaast zijn er vele mensen op een of andere manier betrokken bij de 
sport. De gemeente Eindhoven is vaak een promotionele, faciliterende en financiele partner van 
de organiserende sportorganisatie. De breedtesport is belangrijk in Eindhoven. De gemeente 
Eindhoven geeft integraal vorm aan het sportbeleid, waarbij de wensen van de consument en 
de inwoner voorop staan. 

Op sportgebied staat de stad op de nationale en internationale kalenders met 
topsportevenementen, de jaarlijkse marathon, het concours hippique en top-evenementen 
in het Indoor Sportcentrum zoals het Davis Cup-tennistoernooi. De actieve sportbeoefenaar 
kan in Eindhoven en omgeving zijn hart ophalen. Meer dan 70 verschillende sporten kunnen 
beoefend worden op een actieve of recreatieve manier, in clubverband of individueel. Geen stad 
is zo goed voorzien van binnen- en buitenaccommodaties zoals twee combi-zwembaden, een 
indoor ljssportcentrum, een indoor Sportcentrum, een indoor tennishal, 20 (wijk)sporthallen, 
12 sportparken (165-hectare). Hiemaast is een nieuw nationaal topzwembad gepland, welke 
geopend zal worden in 2006. 

Topsport gedijt uitstekend in Eindhoven. De keuze voor Eindhoven als een van de speelsteden 
voor het EK voetbal 2000 lag dan oak voor de hand. De bekendste Eindhovense sportploeg 
is voetbalclub PSV. Deze club werd in het seizoen 2000/2001 voor de 16e keer kampioen van 
Nederland. Eveneens beroemd tot ver buiten de landsgrenzen zijn de zwemmers van PSV. De 
bekendste namen zijn Pieter van den Hoogenband en lnge de Bruijn, die op de Olympische 
Spelen 2000 in Sydney respectievelijk twee en drie gouden medailles veroverden. Rik Smits is 
oak afkomstig uit Eindhoven, tot voor kart was hij basketballer van de Indiana Pacers (USA) en 's 
lands best betaalde topsporter. En oak tennisser Paul Haarhuis komt uit Eindhoven. Eindhoven 
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telt twee stichtingen, die de beoefening van zwemmen en hockey op een topniveau proberen te 
brengen en te houden: de Stichting Topzwemmen Zuid-Nederland en de Stichting Tophockey 
MHC Oranje Zwart. Tijdens het jaarlijkse sportgala worden de Eindhovense sportkampioenen 
geeerd en kiest men de sportman, sportvrouw en sportploeg van de regia Eindhoven. 

Eindhoven in Beweging is een sport- en gezondheidsprogramma dat wordt uitgevoerd door de 
gemeente Eindhoven en diverse partners. Het actieprogramma heeft als doel Eindhovenaren 
aan te zetten tot meer beweging en een gezonde leefstijl. Ook draagt het programma bij aan 
leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang in de stad. Eindhoven in Beweging omvat 
verschillende projecten o.a. gericht op: jongeren, scholieren, ouderen, sportverenigingen, 
wijken en volwassenen" (http://www.eindhoven.nl). 

Sport op locatie 
De stad kent naast het opvallende PSV voetbalstadion naast het spoor globaal drie grate 
sportgebieden: 

1. Genneper Parken: zwemparadijs de Tongelreep, ijssportcentrum Eindhoven, lndoor
Sportcentrum Eindhoven, zwemcentrum Eindhoven, 

2. Sportbedrijf De Karpen: sporthallen en gymnastieklokalen, sportparken, tennisschool, 
fit gym 

3. Sportcomplex Eindhoven-Noord: zwembad lr. Ottenbad, tennishal Eindhoven Noord, 
evenementen & arrangementen, naschoolse activiteiten, verenigingsondersteuning. 

3. Art & Design 
"Kunst en cultuur is een drijvende kracht in de stad en de motor voor de stedelijke ontwikkeling 
van een stad met een innovatieve, technologische en intemationale uitstraling. De gemeente 
Eindhoven staat voor een kunst- en cultuuraanbod dat past bij de stad, waarbij ze inspeelt op 
maatschappelijke trends, demografische ontwikkelingen en het karakteristieke van Eindhoven. 
Hierbij wordt enerzijds uitgegaan van een meer actieve rol van de gemeente om de kwaliteit 
van een divers cultureel aanbod te waarborgen en anderzijds van een terugtredende rol 
om een aantal zaken meer aan de (commerciele) markt over te Iaten. Uitgangspunten bij 
de samenwerking tussen de gemeente, instellingen en aanbieders in de stad zijn: goede 
bereikbaarheid, goede toegankelijkheid en een kwalitatief hoogwaardig aanbod van kunst- en 
cultuuruitingen. Uitgaande van een versterking van de identiteit van Eindhoven, betreft dit: 

- Het waarborgen van kwaliteit van en pluriformiteit in het culturele aanbod. 
- Het inzetten van kunst en cultuur als motor voor stedelijke ontwikkeling. 
- Het versterken van de laboratoriumfunctie van kunst en cultuur. 
- Het bevorderen van (laagdrempefige) cultuureducatie. 

Uitgangspunt in het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven is een grootstedelijk kunst- en 
cultuuraanbod. Ook wordt er een relatie gelegd met het hoogwaardige technologisch karakter 
van de stad (High Tech and High Touch). Seide aspecten zijn terug te vinden in de, door het 
cultuurbeleid gesteunde, voorzieningen in de stad. Het zichtbaar maken van technologische 
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vernieuwingen enerzijds en het accent op vormgeving, beeldende kunst met gebruikmaking van 
geavanceerde technologische middelen anderzijds moeten de prioriteiten voor de komende tijd 
zijn. De openbare ruimte in de stad kan hiermee rechtstreekse impulsen krijgen (landmarks, 
aansluitend bij de fysieke infrastructuur van Eindhoven). Van belang zijn het vormgevingsklimaat 
te stimuleren, vormgeving zichtbaar te maken in de stad en de economische spin off op waarde 
te schatten. 

In het cultuurbeleid is er oak aandacht voor het productieklimaat. Er zijn atelier- en 
werkruimtevoorzieningen en subsidiering van kunstenaarswerkplaatsen via opdrachten en door 
inzet van culturele fondsen voor incidentele culturele gebeurtenissen en kunstenaarsactiviteiten. 
Bij activiteiten zeals stadsontwikkeling en stadsplanning speelt het Kunst- en Cultuurbeleid oak 
een rol, een recent voorbeeld is het project Kunst in de buurt, dat bijdraagt aan het verminderen 
van sociale achterstanden. 

Hoewel de gemeente Eindhoven een relatie legt tussen haar cultuurbeleid en de hoogwaardige 
technologie is er in het beleid oak ruimte voor cultuurhistorie, o.a. door een systematische 
aanpak wat betreft de bescherming van het bodemarchief en monumentenzorg die voomamelijk 
op de jongere bouwgeschiedenis is gericht zeals bij de Wrtte Dame. Het museum Kempen land 
richt zich op cultuurhistorie van de stad en omgeving. 

Eindhoven heeft bewoners en bezoekers veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur. 
De stad trekt tot ver over de grenzen de aandacht met onder andere het Van Abbemuseum, 
Muziekcentrum Frits Philips, de thuisbasis van Het Brabants Orkest, en Het Zuidelijk Toneel 
dat geruchtmakende theaterproducties tot stand brengt. Ook de Stadsschouwburg is tot in de 
verre omtrek bekend en wordt druk bezocht. Dit geldt oak voor kleinere podia als theater Plaza 
Futura en cultureel jongerencentrum de Effenaar. Het cultureel klimaat in Eindhoven wordt 
bepaald door 200 tentoonstellingen, 1.200 muziek- en theatervoorstellingen en duizenden films 
in het gewone en alternatieve circuit. Het hele jaar door biedt de stad de inwoners en bezoekers 
bovendien een keur aan muzikale evenementen zeals Jazz in Lighttown, Kamermuziek in het 
Groen, Folkwoods en Fi~sta del Sol" (http://www.eindhoven.n!) . 

Art & Design op locatie 
Als er een locatie is in Eindhoven waar de creativiteit zich heeft weten te bundelen, dan is dat in het 
voormalige fabrieksgebouw de Wrtte Dame. In het gebouw met een totale vloeroppervlakte van 
35.000 m2, is een aantal culturele instellingen gevestigd. Er is een tentoonstellingsruimte waarin 
MU (MU Art Foundation) projecten organiseert en verder zijn er het Design Platform Eindhoven 
en het Architectuurcentrum Eindhoven gevestigd. Ook is de Wrtte Dame de thuisbasis voor de 
Design Academy, Philips Design, het European Design Centre en de Open bare Bibliotheek die 
met een modern informatiesysteem internationale aandacht trekt. Tegenover de Wrtte Dame 
staat de Bruine Heer, waarin het European Design Centre is gehuisvest. 

4. Groenvoorzieningen 
Eindhoven is een greene stad. Oat is te merken aan de hoeveelheid en locaties van het 
green. Tussen de oude dorpen Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel en Strijp dringt als het 
ware het groen de stad in zodat de groenbelevenis dicht bij het centrum te ervaren is. Oak 
de Dommel, de Gender en de Tongelreep zorgen voor een groene uitstraling in de directe 
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omgeving. Eindhoven wordt doorsneden door beken en omgeven door beekdalen, afgewisseld 
met beboste zandruggen. Door Eindhoven lopen diverse lange en korte natuurwandelingen. 
De vele parken in de stad, zeals de Genneper Parken en het stadswandelpark, bieden de 
mogelijkheid tot sport, cultuur en recreatie. Kinderen kunnen rustig buiten in de natuur spelen in 
de speeltuinen en kinderboerderijen, verspreid over de hele stad. 

"Met het groenbeleidsplan wil het bestuur van Eindhoven uitdrukking geven aan de omslag in 
het denken over green en natuur. Groen en natuur zijn daarbij kemkwaliteiten van de stad en 
de regia en daarmee oak van belangrijke economische en sociale betekenis. Het belangrijkste 
voor de verwezenlijking van die ambitie is het zorgdragen voor een duurzame groenstructuur 
en een volwaardige plaats van het greene in de woon- en werkomgeving. Het groenbeleidsplan 
beoogt invulling te geven aan een modem groenbeleid, waarin green een gelijkwaardige positie 
inneemt naast de andere sectoren, zodat de jonge stad Eindhoven zich als greene stad kan 
profileren ten opzichte van andere steden. Het plan streeft het volgende na: "het duurzaam 
veiligstellen en ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin 
passende functies en het bevorderen van een aantrekkelijke greene woon- en werkomgeving 
als karakteristieke kwaliteit van Eindhoven" (http://www.eindhoven.nll). 

Groenvoorzieningen op locatie 
De Genneper Parken betreffen "prachtig green parklandschap waar natuur en recreatie 
harmonieus samengaan en waar iedereen aan zijn trekken komt: jong en oud, actief of 
passief. Fiets- en wandelroutes voeren langs de mooiste en groenste plekjes. En verscholen 
in het green liggen allerlei attracties, zeals zwemparadijs de Tongelreep, het Prehistorisch 
Openluchtmuseum, het IJssportcentrum, het Milieu Educatie Centrum, het Indoor Sportcentrum, 
een golf- en midgetgolfbaan, een manege, een sauna en een cartoonmuseum.( ... ) "Ais 
moderne stad in het Brabantse land is Eindhoven een prima uitvalsbasis voor een weekend 
rust en actieve ontspanning. De Kempen en de Peelliggen letterlijk op steenworp afstand. Na 
enkele minuten fietsen staat u midden in de natuur. Het uitgebreide fietsroutenetwerk leidt u 
naar de Strabrechtse Heide, de Malpie, het Leenderbos, dorpen als Oirschot en Valkenswaard 
en talloze andere mooie plekjes midden in de natuur. 

Op loopafstand van de drukke binnenstad ligt het stadswandelpark. Een greene case waar 
u even helemaal tot rust komt. In dit sfeervolle park met eendenvijver en waar oak rivier de 
Dommel door heen loopt, zijn enkele bijzondere bomen te ontdekken. Daamaast staan er zo'n 
30 sculpturen verspreid door het park" (http://www.vvveindhoven.niD. Het water in de stad 
bevindt zich in de Dommel, de Tongelreep, de Gender, de Ekkersrijt, het Eindhovens kanaal en 
het Beatrixkanaal. 

Methode 

City branding kan op een stedenbouwkundige wijze op een stad worden toegepast. De identiteit 
van de stad, de gestelde doelen en doelgroepen waarop wordt gericht, spelen een belangrijke 
rot in dit proces. Deze drie aspecten vormen namelijk de sleutel tot de uiteindelijke uitwerking. 

Bij city branding gaat het erom dat de identiteit van de stad wordt ingezet. De geschiedenis en 
een stedenbouwkundige analyse van de stad Eindhoven is van belang, om de stad geed te 
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kunnen "lezen" en begrijpen (waarom is de stad zeals hij is?) en een reeel beeld te verkrijgen 
van de stad in kwestie. Hieruit komen vervolgens de identiteit(en) en de kwaliteit(en) van de stad 
naar voren. De kwaliteiten van Eindhoven zijn hiervoor al beschreven. De kwaliteiten hebben 
elk hun eigen stedenbouwkundige vorm gekregen dankzij de jarenlange ontwikkeling van de 
stad. Vanuit city branding gezien, is het zaak om nu deze (wei, niet of gedeeltelijk ruimtelijke) 
kwaliteiten te benutten. 

De kwaliteiten van een stad kunnen oak op een andere manier bekeken worden. De socioloog 
Pierre Bourdieu maakt, in zijn boek "Pascalian Meditations" (2000) , een onderverdeling van 
het totale aanwezige kapitaal van een stad. Hij maakt onderscheid tussen het economische 
kapitaal, het sociale kapitaal en het cutturele kapitaal. Deze drie vormen van kapitaal kunnen 
zich volgens Bourdieu uiten in symbolisch kapitaal, zeals financiele en materiele rijkdom, 
macht, aanzien, status, kennis en kunde. Deze symbolische macht kan zich dus oak op 
(stede)bouwkundige (=materiele) wijze tot uitdrukking brengen, in bijvoorbeeld imposante 
bouwwerken (kerken, stadhuizen, musea, beursgebouwen, stations, bruggen, woontorens, 
stadions, etc.), stadsparken, sport- en recreatiemogelijkheden, cutturele voorzieningen en een 
aantrekkelijke woon- en werkomgeving. 

Met name de postindustriele steden hebben te maken met vraagstukken die gerelateerd 
zijn aan identiteit, globalisering en interstedelijke concurrentie. Op dit moment verdwijnen in 
Nederland in vele (van oorsprong) industriele steden de traditionele industrieen, als deze al 
nag niet geheel verdwenen zijn. Vanwege economische en maatschappelijke factoren verdwijnt 
het kapitaal uit deze steden, waardoor zij genoodzaakt zijn een andere richting te kiezen met 
hun toekomststrategieen. Deze steden transformeren langzamerhand tot consumptiesteden, 
welke zich overwegend richten op de toeristenmarkt en de noodzakelijke investeringen van 
grate bedrijven. Succesvolle postindustriele steden (zeals bijvoorbeeld Boston) investeren 
daarom veel in hun cuHurele kapitaal (musea, festivalmarktplaatsen, conferentievoorzieningen, 
theaters, concertzalen, zwembaden en sportstadia). 

De aanpak 
Zeals eerder vermeld, kan een stad gezien worden als een "stedelijk veld met knopen" (Muskee, 
2003). Het stedelijke veld bevat de alledaagse fysieke onderdelen van de stad in het algemeen, 
zeals wonen, werken (productie), recreatie, voorzieningen en infrastructuur. De knopen in dit 
veld zijn de locaties waar de kwaliteiten, de identiteit van de stad en economisch, sociaal , 
cultureel of symbolisch kapitaal zich bevinden. Met andere woorden: de knopen zijn of bevatten 
de identiteitsdragers van een stad. De knopen kunnen oak wei stedelijke brandpunten worden 
genoemd. Voorbeelden van deze brandpunten zijn: pleinen (markt, kerk, stadhuis), rivierkades, 
havens, boulevards, wijkcentra, straten, kruispunten. 

Als eerste kunnen in de betreffende stad de brandpunten worden opgespoord. Vervolgens 
zou elk brand punt afzonderlijk ontleed moeten worden, zodat men weet welke identiteit(en) en 
kwaliteit(en) per brand punt aanwezig is of zijn. Bijna elke stad heeft meerdere kwaliteiten; het is 
dan oak slim om deze te bundelen. Dit is mogelijk ter plaatse van zo'n brandpunt, of door een 
nieuw brand punt op een strategische locatie te creeren. 

Dus door de stedelijke kwaliteiten te gebruiken ter versterking van bestaande brandpunten en 
ter ontwikkeling van nieuwe brandpunten, geef je de stad een versterking van haar identiteit, 
het onderscheidingsvermogen en dus de concurrentiepositie t.o.v. andere steden. En op 
persoonlijk niveau, in de ogen van de dagelijkse stadsgebruiker, wordt het imago en bewustzijn 
van de stad versterkt. Afhankelijk van o.a. de stedelijke kwaliteiten, de fysieke speelruimte en 
de financiele middelen kan worden bepaald wat voor ingrepen kunnen worden gedaan. Hierbij 
kan men den ken aan het toevoegen, combineren en stapelen van functies, het opwaarderen en 
toevoegen van openbare ruimte en verkeerstechnische ingrepen. 
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De kwaliteitenkaarten 
Op de Kwaliteitenkaart zijn de kwaliteiten technologie, sport, art&design en groenvoorzieningen 
in kaart gebracht. Hierop is goed te zien dat er bepaalde concentraties van deze kwaliteiten in 
de stad zijn. Grofweg zijn er drie grate concentraties aan te wijzen. Deze concentraties staan 
aangegeven als zgn. concentratiegebieden op een tweede Kwaliteitenkaart. Hier volgt een 
algemene beschrijving van de concentratiegebieden. 

Concentratiegebied 1 
Gebied 1 vormt een strook vanaf landgoed De Wielewaal en Sportpark De Herdgang tim De 
Witte Dame en is aan de noordzijde begrensd door de Achtseweg Zuid, de Groenewoudseweg, 
de Anthony van Leeuwenhoeklaan en de Mathildelaan en aan de zuidzijde door de Emmasingel, 
de Willemstraat, de Vonderweg, de Elisabethlaan, de Frederiklaan, de Kastanjelaan, de 
Schootsestraat, de Zwaanstraat, de Halvemaanstraat, de Koenraadlaan, de Elburglaan, 
de Tilburgseweg en de A2. Binnen dit gebied vallen landgoed De Wielewaal, Sportpark De 
Herdgang, de Philips complexen E, S, Ten R, het Philipsstadion en het gebied de Witte Dame. 
De kwaliteiten van dit gebied zijn de technologie, de sportvoorzieningen, art& design, de ring, het 
station en de groenvoorzieningen. Gebied 1 heeft een sterk historisch imago, industrieel erfgoed 
in de vorm van monumentale gebouwen, een centrale ligging, en een goede bereikbaarheid. De 
mogelijkheid tot toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zijn groat door het vertrek van Philips. 
Het gebied ligt gedeeltelijk gei"soleerd door de spoorlijn en is ruimtelijk gefragmenteerd door 
de uiteenlopende functies. Daarnaast heeft het gebied een ontoegankelijke uitstraling. Het 
zou interessant zijn om het industrieel erfgoed te hergebruiken, net als de plannen voor Strijp 
S. Het gebied leent zich op deze manier uitstekend voor functiemenging van de kwaliteiten 
(technologie, sport, art&design en groenvoorzieningen). De onderlinge samenhang en de 
relatie met de stad zouden dan wet versterkt moeten worden. 

Concentratiegebjed 2 
Dit gebied bevat het TU-terrein, het Gemeentelijk Sportpark de Hondsheuvels, de Karpendonkse 
Plas en de IJzeren Man. Het gebied wordt begrensd door de John F.Kennedylaan, de 
Orpheuslaan, de Karpendonkse Plas, de IJzeren Man en de Prof. Dr. Dorgelolaan. Waardevolle 
punten in gebied 2 zijn de aanwezigheid van technologie, sportvoorzieningen, de ring, het station, 
water en groenvoorzieningen. Het gebied heeft een centrale ligging, een goede bereikbaarheid 
en Jandschappelijke kwaliteiten. Maar daarnaast heeft het gebied een ontoegankelijke uitstraling 
van het TU-terrein, het is ruimtelijk gefragmenteerd, er is een zwakke retatie met de stad en er 
is een geringe mogelijkheid tot toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, aangezien het gebied 
al volledig "ingevuld" is. Dit kan resulteren in verdere isolatie t.o.v. de stad. De onderlinge 
samenhang en de relatie met de stad zouden dan ook versterkt moeten worden. 

Concentratiegebied 3 
Gebied 3 wordt begrensd door de Dommel, de ring, de Aalsterweg en de A67. In dit gebied 
vallen de Genneper Parken, de Philips Hightech Campus en het Sportpark Aalsterweg. In dit 
gebied zijn de technologie, de sportvoorzieningen, de snelwegaansluiting, de aanwezigheid 
van water en groenvoorzieningen kwaliteiten. Het gebied heeft een zeer goede bereikbaarheid 
en cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten. Er bestaat echter nauwelijks de 
mogelijkheid tot toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Ook is er geen sterke relatie met de 
stad. Conservering van de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, ontwikkeling en 
intensivering van technologie en sport en versterking van de relatie met de stad zijn kansen. 
Aantasting van de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten zou moeten worden 
voorkomen. 
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Keuze yjt de Concentratjegebjeden 
Om vanuit city branding een stedenbouwkundig ontwerp te maken, moet er een keuze worden 
gemaakt uit de drie gebieden. Mijn keuze is gevallen op concentratiegebied 1 en wei om de 
volgende redenen: 

1. Concentratiegebied 1 heeft een sterk imago, in vergelijking met de twee andere 
gebieden. De aanwezigheid van Philips in Eindhoven heeft sinds het begin van de 20e 
eeuw zeer veel invloed gehad op de ontwikkeling van de stad, zowel in economisch, 
maatschappelijk als stedenbouwkundig opzicht. De Philipscomplexen vallen binnen dit 
gebied, waardoor het een sterk typisch Eindhovens imago heeft. De cultuurhistorie is hier 
dan ook sterk aanwezig: de Witte Dame, de Lichttoren, de Hoge Rug, het Veemgebouw, 
het Klokgebouw en het Natlab; welke aile op de Philipscomplexen staan. 
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2. Het gebied heeft de mogelijkheid tot toekomstige stedenbouwkundiqe ontwikkelinqen 
in zich, in tegenstelling tot de andere twee gebieden. Philips is zich op dit moment (de 
eerste helft van 2004) aan het terugtrekken uit deze binnenstedelijke gebieden en breidt 
haar in het Dommeldalliggende Hightech Campus flink uit. Philips verkoopt gelijkmatig 
haar grand, zodat deze als het ware mondjesmaat wordt "teruggegeven· aan de stad. 
Deze ontwikkeling kreeg vorm door het verkopen van de grand aan de gemeente en 
heeft geresulteerd in de herontwikkeling van het Emmasingelcomplex. Het voormalige 
fabrieksgebouw de Witte Dame aan de Emmasingel is herbestemd en herbergt nu 
uiteenlopende culturele en creatieve functies als bedrijven, voorzieningen en een 
designopleiding. Op het complex is en wordt tevens nieuwe woningbouw gerealiseerd. 
Op dit moment worden de herontwikkelingsplannen voor het Philipscomplex Strijp S 
goedgekeurd door de gemeente Eindhoven. Deze herontwikkeling van voormalige 
industriegebieden zal zich waarschijnlijk doorzetten. Het is dan oak te verwachten dat 
de Philipscomplexen Strijp R en T in de toekomst verkocht en herontwikkeld zullen 
worden. Net als in de herontwikkelingsplannen voor Strijp S zal het industrieel erfgoed 
herbestemd kunnen worden. 

Concentratieqebied 1 onder de loep 
Concentratiegebied 1 kan opgedeeld worden in de deelgebieden A tim G. Deelgebied A betreft 
het Philipscomplex E (cultuur en woningen), B is het stadiongebied (PSV-voetbalstadion), 
C is het Philipscomplex Strijp S, D is het Philipscomplex Strijp T (bedrijventerrein) , E is 
het Philipscomplex Strijp R (bedrijventerrein), F is het het Gemeentelijk Philips De Jongh 
Wandelpark en deelgebied G stelt landgoed De Wielewaal voor (in bezit van familie Philips). 
Het ligt in de lijn der verwachting dat de Philipscomplexen Strijp R en T in de toekomst verkocht 
en herontwikkeld zullen worden. Daarom kies ik Strijp Ten Strijp R als plangebied voor mijn 
ontwerpende fase. 
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4. EEN ONTWERP VOOR STRIJP I EN STRIJP R 

Verkenning en ruimtelijke ontleding 

De gebieden Strijp T en Strijp R liggen in stadsdeel Strijp en zijn goed bereikbaar dankzij 
de nabije Jigging van de snelvveg, het spoor en de ring. Aangrenzende gebieden zijn Strijp 
S, het Drents Dorp, het landgoed de Wielewaal, het Philips De Jongh Wandelpark en de 
woonwijk Groenewoud. De onderlinge grens tussen Strijp T en Strijp R wordt gevormd door de 
Zwaanstraat. Strijp T grenst vrijvvel direct a an het spoor en de ring. Strijp R is offici eel onderdeel 
van het Drents dorp, maar heeft geen woonfunctie. 

In periode 1950-1960 veranderden Strijp T&R van een onontwikkeld industrieel buitengebied, 
bezaaid met sportvelden en barakken, in complexen met een robuust industrieel karakter. De 
sportvelden vverden verplaatst naar De Herdgang en Tegenbosch. Aan het eind van de jaren'50 
waren de complexen T&R volledig operationeel. Een netwerk van spoortijnen verbond de 
complexen S,T en R met elkaar en legde hiermee de verkavelingrichtingen op de complexen 
vast. De Beukenlaan werd begin 60-er jaren vanvvege industriele redenen verhoogd. De 
gebouwen op de complexen vverden ontworpen door Philips' Architecten- en lngenieursbureau, 
hetAIB. 

De oppervlakte van Strijp T bedraagt 278.600m2 (=27,9ha). Hier volgt een overzicht van 
industriele gebouvven op Strijp T, hoofdzakelijk gericht op energie, toeleveringsbedrijven en 
glasontwikkeling: 

1. In 1952 werd een nieuwe kartonnagefabriek (TK) opgeleverd en twee jaar later een 
nieuvve papierfabriek (TM), welke uit twee verdiepingen bestaat (samen 60.000 m2) 
. Hiermee verschoven definitief de kartonnage-activiteiten van Strijp S naar Strijp T. In 
het T M-gebouw stond een 1 00 meter lange papiermachine, wat strange en specifieke 
eisen stelde aan de constructie van het gebouw. 

2. In het TQ-gebouw, wat in fases gebouwd vverd in de periode 1955-1962, waren meerdere 
commerciele en technische diensten gehuisvest. 

3. Het Ketelhuis (TR-gebouw uit 1954) fungeerde als industriele krachtcentrale met een 
verbruik van 1 wagon lading kolen per uur. 

4. De Machinefabriek ( X-gebouw) heeft een oppervlak van 270 x 67,5m (zo'n 18.000 
m2). Het bestaat uit een staalconstructie met glazen gevels en een zaagtanddak. 
Het gebouw heeft een kelder, waar de zware funderingen en de betonnen kolommen 
duidelijk te zien zijn. 

5. In 1957 vverden het Glaslaboratorium (TZ-gebouw) en de Glasfabriek (TY-gebouw) in 
gebruik genomen. 
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De oppervlakte van Strijp R bedraagt 190.700m2 (=19,1ha). Hier volgt een overzicht van 
industriele gebou~Nen op Strijp R, hoofdzakelijk gericht op televisie-ontvvikkeling: 

1. De Keramiekfabriek (RK1-3) uit 1947 produceerde keramische onderdelen voor de 
radio- en televisietoestellen. 

2. De Televisiebuizenfabriek (RO) dateert uit 1951 . 
3. Het RAF-gebouw uit 1953 huisvestte onderzoeks- en ontvvikkelingsactiviteiten rond de 

productie van beeldbuizen en telt maar liefst zeven verdiepingen. 
4. De Buizenmontagefabriek (RAD-gebouw uit 1953) 
5. De Persglasfabriek (RU-gebouw uit 1954) 
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Strijp T en Strijp R zijn ontoegankeljke industriele complexen. De gebieden kennen slechts 
enkele bewaakte ingangen, met slagboom en portiershuisjes. Aileen op afspraak en met pas 
komt men binnen. De bestaande infrastructuur op Strijp Ten R is dus een gesloten route. Het 
gebied zelf is wei geed te bereiken, zeals te zien is op de kaart met infrastructuur. De beide 
gebieden worden omsloten door woongebieden, wat een sterk. contrast oplevert qua beleving 
en sfeer. De uitstraling van T&R is dan oak ontoegankelijk en afwijzend: "verboden toegang 
voor onbevoegden". De complexen hebben beide een greene rand, als visuele buffer. Op Strijp 
T ligt een slecht onderhouden en redelijk groat grasveld met wat bomen. Tussen de woningen 
in het noorden van Strijp T en de industriele bebouwing, bevindt zich nog een groenstrook als 
scheiding. Naast de aanwezigheid van green en infrastructuur is het leeuwendeel van het totale 
oppervlak bebouwd. Karakteristiek aan de complexen, is het lange netwerk. van energiebruggen. 
Dit netwerk loopt vanaf het Ketelhuis op Strijp T, naar Strijp R en Strijp S. Het netwerk dient 
als energietoevoer voor de productie en verwerking op de Philipscomplexen. Vanaf de jaren 
'50 liep er een spoortracee over Strijp S, T, en R, welke in verbinding stand met de openbare 
spoorwegen. Dit tracee werd gebruikt voor vervoer van grondstoffen, onderdelen en materieel 
van Philips. Van oorsprong liepen er ook twee oude postdijken door het gebied dat nu Strijp R 
is. Deze postdijken worden door de gemeente Eindhoven als cultuurhistorie beschouwd. Op 
de luchtfoto is de werk.elijke situatie te zien. Wat meteen opvalt is de verk.avelingrichting en de 
afmetingen van de gebouwen op Strijp Ten R. Het gebied heeft dus meerdere unieke kenmerken 
die de moeite waard zouden kunnen zijn om in de toekomstige plannen op te nemen, zodat de 
identiteit van dit cultuurhistorische stukje Eindhoven bewaard zou kunnen blijven. 
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Ambitie en programma 

Nieuwe ontwikkelingen kunnen de ruimtelijke fragmentatie en ontoegankelijkheid opheffen en 
zo de relatie met de stad versterken. Dit gecombineerd met de doelen van city branding geeft 
een drieledige ambitie. 

Economie 
Er is een groeiend besef dat de creatieve industria in de regio Eindhoven een van de 
meest veelbelovende sectoren is, met een sterk vermogen om toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid te genereren (zie "The Rise Of The Creative Class" uit 2002, door Richard 
Florida). Deze creatieve industria brengt cultuur en economie op vruchtbare wijze met elkaar in 
verband. Clustering van creatieve activiteiten cre~rt een klimaat waar de individuele creatieve 
talenten optimaal gedijen en elkaar maximaal stimuleren. Dit stimuleert zo de groei van de 
creatieve industria en het creatieve klimaat van de stad, wat een waardevolle aanvulling is op 
het Brainport imago van Eindhoven. Met het vrijkomen van de Strijpcomplexen T&R ontstaat 
er ruimte en perspectief om woon- en werkruimte te bieden voor de creatieve ondememer. De 
Jigging, de bereikbaarheid, de ruimtelijke opzet, het imago en het industriele erfgoed vormen een 
solide en zeer representatieve basis voor diverse creatieve vestigings- en uitingsvormen. Het 
bieden van geschikte woon- en werkruimte voor creatieve ondememers is dus een belangrijk 
onderdeel van de ambitie. 

Binding 
Om de binding tussen stad en stadsgebruiker te versterken, is het belangrijk om hier de fysieke 
mogelijkheid voor te scheppen. Hiernaast is het opheffen van de ontoegankelijkheid van het 
plangebied een tweede aanleiding om een openbaar en toegankelijk gebied te creeren, waar 
ontmoeting en sociale samenhang centraal staan. De Strijpcomplexen zullen dit waarmaken. 
Er zullen openbare voorzieningen en ontmoetingsplaatsen komen. Dit kan ruimtelijk vertaald 
worden in bijvoorbeeld een park. Maar ook door het combineren van verschillende leefstijlen 
zullen ontmoeting en sociale samenhang gestimuleerd worden. 

ldentiteit 
Vanuit city branding is het belangrijk om de werkelijke identiteit in te zetten. In het antwerp voor 
Strijp T&R zal veel aandacht moeten worden besteed aan deze identiteit. De eerder genoemde 
identiteiten van Eindhoven zullen elk op een eigen manier terugkomen in het antwerp. Ze 
zullen programmatisch en ruimtelijk uitgewerkt worden in het antwerp. Zo zal bij de ruimtelijke 
uitwerking de nadruk liggen op het "groen" en de "technologie· en zal bij de programmatische 
uitwerking de nadruk liggen op "sport" en "art&design". 

Op basis van deze ambitie wordt het volgende programma opgesteld: 
• Woonwerkcombinaties voor de creatieve ondememer (260 stuks, koop). Denk hierbij aan 

ateliers, multimediabureaus, grafische vormgeving, adviesbureaus, ingenieursbureaus 
en ICT-bedrijfjes. 
Studentenappartementen (170 stuks, huur), tweepersoonsappartementen tot 3 
bouwlagen hoog. 

• Gezinswoningen (120 stuks, koop), grondgebonden, drielaags. 
• Seniorenappartementen (60 stuks, koop), tot 4 bouwlagen hoog. 

Een netwerk van wandelbruggen 
• Speel- en ligweiden 

Een trim- en inline-skatebaan 
• Een sculpturenpad 

Een manifestatieveld 
• Buurtvoorzieningen Drents Dorp 

Evenementenhallen 
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• Een cafe-restaurant 
Een expositiegebouw 

• Een parkeerkelder en -gebouw 
Indoor Kartcentrum 

• Een technologie- en congrescentrum 
• Een hotel 
• Een sportcentrum en -museum 
• Openbaar toegankelijk park 
• Fiets- en wandelroutes 

Parkeervoorzieningen voor auto en fiets 

Strijp R krijgt een dichtheid van 36 won/ha (incl. aile infrastructuur en excl. openbare 
groenvoorzieningen). Dit staat gelijk aan 29 won/ha, inclusief aile open bare groenvoorzieningen. 
Strijp T wordt een parkomgeving, waarin diverse functies en voorzieningen zullen komen te 
staan. 

Conceptvorming 

Ruimteliik model 
Om nu het programma ruimtelijk vorm te geven door middel van een antwerp, moet er eerst op 
ruirntelijke wijze worden gekeken naar de nieuwe rol voor Strijp T en Strijp R in het stedelijke 
speelveld. Aanleidingen uit de omgeving en de gebieden zelf kunnen bijdragen aan een 
geschikte ruirntelijke invulling. Er worden vier ruimtelijke modellen voor de ontwikkeling van 
Strijp T&R gemaakt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee ruirntelijke invullingen, 
namelijk een recreatieve groenstructuur en een woongebied. Hieronder worden de modellen 
kart toegelicht. 

Model A: 
In dit model wordt het gebied "landelijk Strijp" (landgoed de Wielewaal en het Philips de Jongh 
Wandelpark) als een recreatieve groenstructuur doorgetrokken door Strijp T en R tot aan de 
ring, waar aangesloten wordt op de toekomstige plannen voor Strijp S. In het antwerp voor Strijp 
S is een groene hoofdas van 60m breed opgenomen (de Torenallee), welke in de toekomst 
aansluiting zou moeten vinden op landelijk Strijp. De aangegeven groenstructuur in dit model 
verbindt zo de Torenallee met landelijk Strijp. 
Voordelen: Optimaal aanbod van de recreatieve groenstructuur voor de omgeving. Aansluiting 
op Strijp S mogelijk. 
Nadelen: Geen plaats voor substantiele woningdichtheid. 

Model B: 
Dit is de tegenhanger van model A. Strijp T en R worden woongebieden, welke aansluiting 
vinden op bestaand woongebied (Drents Dorp) en woonwerkgebieden (antwerp voor Strijp S). 
Er ontstaat zo een harde grens tussen de groene en rode zone. 
Voordelen: Optimaal aanbod van woningen. 
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Nadelen: Kwalitatief lagere woonomgeving door geluidsoverlast spoor en ringweg. 

Model C: 
De combinatie van wonen en werken wordt doorgetrokken vanuit (het antwerp voor) Strijp S en 
wordt toegepast op Strijp T. De recreatieve groenstructuur wordt vanuit landelijk Strijp uitgebreid 
op Strijp R. 
Voordelen: Zowel een recreatieve groenstructuur als een woonwerkgebied. Goede 
bereikbaarheid van het woongebied. 
Nadelen: Kwalitatief Jagere woonwerkomgeving door geluidsoverlast spoor en ringweg. 

Model D: 
De recreatieve groenstructuur wordt vanuit Jandelijk Strijp doorgetrokken op Strijp T tot aan de 
ring en vindt zijn aansluiting op (het antwerp voor) Strijp S. Het "missende" vierde kwadrant 
van het Drents Dorp wordt ingevuld als woongebied en sluit goed aan op de bestaande 
infrastructuur. 
Voordelen: Zowel een recreatieve groenstructuur als een woongebied. Aansluiting op Strijp S 
mogelijk. Kwalitatief hogere woonomgeving door recreatieve groenstructuur. 
Nadelen: geen. 

Aangezien model D sterke en meerdere voordelen heeft, wordt model D gekozen. Naast dit 
model zijn er een aantal specifieke stedenbouwkundige uitgangspunten te formuleren. 

stedenbouwkundige uitgangspunten 

Samenspel & synthese 
Een belangrijk uitgangspunt is het mogelijke samenspel van het plangebied met de omgeving. 
Tot op heden zijn Strijp T&R ontoegankelijke gebieden geweest; sterker nag: ze vormen een 
Jetterlijke barriere in de stad. Op basis van de Jigging, de bereikbaarheid, de ruimtelijke opzet, 
het imago en het industriele erfgoed zouden Strijp T&R een waardevolle winst kunnen zijn 
voor de stad Eindhoven. Het plangebied heeft de potentie om een schakelfunctie te vervullen. 
Het ligt namelijk tussen verschillende gebieden, welke nu nag enigszins ge"isoleerd liggen. 
Door een schakel te plaatsen tussen deze gebieden, ontstaat er meer samenhang tussen de 
onderlinge deelgebieden en dus in de stad zelf oak. Naast deze samenhang moet de schakel 
het gebied oak kunnen opwaarderen. De ontwikkeling moet dus oak een meerwaarde voor 
de directe omgeving opleveren. Met een geschikte nieuwe invulling van Strijp T&R moet dit te 
behalen zijn. 

Er zal rekening moeten worden gehouden met de bestaande woonwijken in de omgeving van 
het plangebied: aansluitingen voor auto's, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer zullen 
een sterke relatie met de omgeving bewerkstelligen. De bereikbaarheid voor bezoekers van 
buiten de stad zal veelal via de ring het plangebied bereiken, aangezien aile invalswegen en 
snelwegen hierop zijn aangesloten. Oak het spoor fungeert als een entree voor de stad. Strijp 
T&R krijgen daardoor de taak opgelegd, een eerste visuele kennismaking met Eindhoven te 
zijn. 

Groenstructuur 
Eindhoven kent op dit moment grofweg twee groene wiggen welke de stad binnenkomen. Deze 
wiggen lopen langs de rivier de Dommel de stad in. Echter, er bestaat de mogelijkheid om 
Strijp T&R een groene schakelfunctie te geven, waardoor er een derde groene wig van omvang 
ontstaat. Strijp T&R liggen tegen het groat groen gebied, wat bestaat uit een groen buitengebied, 
landgoed GDe Wielewaal" (Philips eigendom), sportpark de Herdgang en Wandelpark Philips De 
Jongh. Dit groene gebied kan gekoppeld worden aan de groenzone in toekomstig Stijp S, wat 
een derde wig voor de stad oplevert. Het is dan mogelijk om vanuit het centrum van de stad via 
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een groene route het buitengebied te bereiken. De groenbeleving in de stad wordt zo enorm 
vergroot, wat een meerwaarde oplevert voor de woon- en leefomgeving. 

Cultuurhistorie & industrieel erfgoed 
Strijp T&R hebben een typische industriele uitstraling. Deze is gebaseerd op de verkaveling, 
de industriele bebouwing en de infrastructuur. Het gebied heeft een historische betekenis 
voor Eindhoven, want het is hier waar het inmiddels internationale bedrijf Philips ooit zijn 
vele verschillende werkzaamheden verrichtte . Deze werkzaamheden zijn nag steeds terug te 
vinden in de namen van de gebouwen (Machinefabriek, Papierfabriek, Ketelhuis). Enkele van 
deze gebouwen hebben de uitstraling en bouwkundige mogelijkheid om hergebruikt te worden . 
Dit hergebruik zal een meerwaarde betekenen voor nieuwe ontwikkelingen. Hiermee blijft de 
relatie met het voor Eindhoven belangrijke verleden in stand. Naast de bebouwing zijn enkele 
cultuurhistorische postdijken (o.a. de Oirschotse Dijk) en het verkavelingpatroon van Strijp T&R 
belangrijke structuren in het gebied. 

Concept 
Deze stedenbouwkundige uitgangspunten worden nu samengevoegd met model D in 
een concept. Dit concept bevat de essentie van het antwerp, datgene waar het antwerp 
op is gebaseerd. In onderstaande afbeelding zijn het programma, de stedenbouwkundige 
uitgangspunten en model D samengevoegd in een logo-achtige schets; het concept. Hierin is 
te zien dat de aanwezigheid van het groen de stedelijkheid (rood) binnendringt. De gele pijl 
staat voor de verbinding tussen het "groene" en "rode" gebied. Deze verbinding kan de vorm 
krijgen van een as voor langzaam verkeer, zodat beide gebieden vanuit beide richtingen goed 
bereikbaar zijn en aansluiting op elkaar vinden. 
De oranje cirkel , vormt het middelpunt, het hart van het antwerp. Hier komen diverse 
infrastructurele routes op uit en hier zijn een aantal voorzieningen uit het programma gesitueerd . 
Het raamwerk stelt het netwerk van energiebruggen voor, welke de diverse programma
onderdelen met elkaar verbindt. Het netwerk zal tevens een nieuwe functie krijgen in het 
antwerp. Hierbij kan worden gedacht aan een langzaamverkeersroute. 
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Ruimtelijke compositie 

Het ontwerp voor Strijp T&R is gebaseerd op zogenaamde "plandragers". De invulling (het 
programma) krijgt ruimtelijk vorm door deze dragers. Door de plandragers en het programma 
zorgvuldig op elkaar af te stem men ontstaat er een gebied, dat goed aansluit op de bestaande 
stad. Met dit ontwerp wordt een poging gedaan om met name de doelgroepen huidige en 
toekomstige inwoners, toeristen en creatieve ondememers (bedrijven) te bereiken. Het 
ontwerp vormt een aanvulling op de stad: het geeft een meerwaarde door met de programma
onderdelen in te spelen op de huidige ambitie van regio Eindhoven (Brain port in combinatie met 
de creatieve industrie). In de bijlage bevindt zich het ontwerp voor Strijp Ten Strijp R. Hierna 
worden de plandragers en planonderdelen behandeld. 

Plandmgers 
De hoofdstructuur van het ontwerp bestaat uit vier plandragers. Deze dragers vormen de 
ruggengraat van het hele ontwerp. Hieronder volgt een overzicht en beschrijving van de 
plandragers. 

1. Cultuurhistorische structuren 
2. Het netwerk van energiebruggen 
3. De industriele bebouwing 
4. De groenstructuur 
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Beschrijving van de plandragers: 

1. De eerste plandrager wordt gevormd door cultuurhistorische structuren, welke in het 
plan worden opgenomen. 

Aansluiting op Strijp S 
Uit het antwerp voor Strijp S komen meerdere lijnen Strijp T binnenlopen . Een duidelijke relatie 
tussen de beide complexen is zeer gewenst, gezien hun verleden en toekomst. De Torenallee, 
de Philitelaan en een derde as lopen Strijp T binnen en zijn bedoeld voor voetgangers en 
fietsverkeer. De lijnen worden verweven met het verkavelingpatroon van Strijp T, waardoor er 
samenhang ontstaat. Het is namelijk de bedoeling dat de bewoners van Strijp S het park in 
Strijp T regelmatig zullen gaan bezoeken vanwege de rust en de vele activiteiten. Het einde van 
de hoofdas van Strijp S, de Torenallee, vormt het beginpunt van de hoofdas op Strijp T, zodat er 
een logische en heldere route ontstaat tussen Strijp S en Landelijk Strijp. 

Historische dijken 
Uit het Drents Dorpworden enkele duidelijke lijnen doorgetrokken tot in Strijp T&R, om een goede 
aansluiting op de omgeving te garanderen. Uit het noordwesten komen de cultuurhistorische 
assen Strijp T&R in: enkele oude postdijken en de Oirschotse Dijk (beplant met eiken). Deze 
assen spelen een belangrijke structurerende rol in beide Strijpcomplexen. De Zwaanstraat 
(aansluitend op de Oirschotse Dijk) is sinds de jaren '60 een belangrijke uitvalsweg, welke 
behouden blijft in het antwerp. 

Spoortunnel 
Het park is niet aileen bedoeld voor bezoeker van buiten de stad, maar juist oak voor de 
bewoners in de directe omgeving: Strijp S, Drents Dorp en Groene Woud. Tevens is er een 
wandel- en fietstunnel gepland onder het spoor, richting de oostelijk gelegen woonwijk Groende 
Woud. Het spoor vormt zo geen obstakel meer en er ontstaat meer binding met de woonwijk. 

Verkaveling van Strijp Ten Strijp R 
De verkavelingrichtingen op Strijp T en Strijp R spelen een belangrijke rol in het antwerp. In 
het Philipsverleden reden er treinen over een spoomet, dat over Strijp S, T en R liep, en was 
aangesloten op de openbare spoorlijn. De treinen vervoerden materiaal en (half)producten 
tussen de complexen en vervoerden dit oak over de openbare spoorlijn. De richting van deze 
spoorlijnen bepaalde de verkavelingrichting op de drie Strijpcomplexen. Elk complex kreeg zo 
zijn eigen unieke verkavelingrichting. Deze orientatie blijft behouden in de ontwerpen, zodat ze 
verwijzen naar het industriele verleden. Een gedeeltelijke van de structuur op Strijp R (as) wordt 
doorgetrokken via Strijp T onder de spoorlijn door. Deze as verbindt Strijp R met Strijp T en de 
oostelijk gelegen woonwijk Groenewoud d.m.v. een fiets- en wandeltunnel. De as wordt gevormd 
door een fiets- en wandelroute van west naar oost. Het vormt een belangrijke verbinding tussen 
de gebieden en het is een belangrijke aanlooproute naar het centrale plein. 
De wandel- en fietsroutes worden aangelegd in het patroon van de bestaande verkavelinrichting. 
Zo ontstaat er een heldere samenhang tussen aile routes en verbindingen. Tenslotte wordt de 
hoofdas gevormd door deze verkavelingrichting en het verlengde van de Oirschotsedijk. Deze 
hoofdas "slingert" door het park en vormt de hoofdverbinding tussen Strijp S en het groene 
buitengebied van Strijp. 

Synthese 
AI deze structuren worden hierna benut in het antwerp voor Strijp T en Strijp R. Op deze wijze 
ontstaat er een lijnenspel met samenhang tussen de verschillende structuren van de omgeving; 
een antwerp dat past in haar context. Strijp T vormt een openbaar overgangsgebied en Strijp R 
vorrnt hoofdzakelijk een woongebied. 
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2. Er is een bestaand netwerk van energiebruggen dat de bebouwing op de verschillende 
Philipscomplexen S, T en R sinds de jaren '50 duidelijk zichtbaar met elkaar verbindt. Het 
netwerk bestaat uit een 6m hoge staalconstructie en loopt vanuit het Ketelhuis om de energie 
te vervoeren via leidingen naar de fabrieksgebouwen op Strijp S, T en R. Warmte, stoom, 
perslucht en diverse gassen werden en worden nog steeds vervoerd via dit netwerk. 

3. De huidige bebouwing staat verspreid over het plangebied. Enkele industri~le gebouwen 
hebben vanwege het historische imago de potentia om hergebruikt te worden. De overige 
bebouwing zal gesloopt worden. Hieronder volgt een inventarisatie van de te behouden 
gebouwen. 

Het RAF-gebouw (nr.1 op de kaart "Voorzieningen & attracties") 
Het RAF-gebouw uit 1953 huisvestte onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten rond de productie 
van beeldbuizen en telt maar liefst zeven verdiepingen. Met zijn typische gele gevel en zijn 
kolossale voorkomen torent et RAF-gebouw boven de rest van Strijp R uit. 

De Machinefabriek I TX-gebouw (nr.2,3,4 op de kaart "Voorzieningen & attracties") 
De Machinefabriek is veruit het grootste gebouw van Strijp T. Het heeft een volume van 270m(l) 
x 67,5m(b) x 6,5m(h) (circa 18.000 m2 vloeroppervlak). Het bestaat uit een staalconstructie, 
glazen gevels, een zaagtanddak en een kelder, waar de zware funderingen en de betonnen 
kolommen nog duidelijk te zien zijn. Met name de flexibiliteit van de ruirnte door de stalen 
draagconstructie en het grote volume van het gebouw maken de Machinehal een bijzonder 
bruikbaar gebouw. 

De Papierfabriek I TAA-gebouw (nr.6 op de kaart "Voorzieningen & attracties") 
In 1954 werd een nieuwe papierfabriek gebouwd, welke uit twee verdiepingen bestaat (samen 
6.000 m2).1n het gebouw stond een 100 meter lange papiermachine, wat strenge en specifieke 
eisen stelde aan de constructie van het gebouw. Het interieur is bijzonder: het plafond is van 
mahoniehout gemaakt en door de toepassing van glazen bouwstenen valt er veellicht binnen. 
Het is een typisch gebouw en straalt terecht de robuustheid uit van een fabriek. 

Het TQ-gebouw (nr. 7 en 8 op de kaart "Voorzieningen & attracties") 
Tussen 1955 en 1962 werd het TQ-gebouw gerealiseerd voor de directie en de commerciele 
en technische afdelingen van de hoofdindustriegroep P.I.T. (Producten voor lndustriele 
Toepassingen) en de commerciele afdeling van de hoofdindustriegroep Rontgen en Medische 
Apparaten. Het gebouw is 120m lang en bestaat uit meerdere delen, welke varieren in hoogte 
en gevel. Zo telt het gebouw plaatselijk 5 en 7 bouwlagen. 

Het Ketelhuis I TR-gebouw (nr.9 op de kaart "Voorzieningen & attracties") 
Het Ketelhuis uit 1954 fungeerde als industriele krachtcentrale met een verbruik van 1 
wagonlading kolen per uur. Het gebouw heeft een karakteristieke uitstraling en vormt een 
landmark voor de omgeving vanwege de uitstraling en de twee hoge schoorstenen. Het 
Ketelhuis is het boegbeeld van Strijp T. Het is de afgelopen decennia goed bewaard gebleven 
en heeft nog steeds de typische industriele uitstraling, die bij Eindhoven hoort. 

De Zweedse woningen aan de Bezuidenhoutseweg (zie kaart "Bebouwing") 
Aan de noordzijde van Strijp T staan 10 geprefabriceerde Zweedse houten huizen. Deze groen 
geschilderde woningen zijn tussen 1950-1960 gebouwd en komen over als vakantiehuisjes in 
een groene omgeving. De woningen zijn destijds bedoeld voor verhuur aan de hogere Philips 
medewerkers, die op Strijp S, Ten R werkzaam waren. Vanwege de uitstraling, de historische 
achtergrond en het feit dat ze geen obstakel vormen voor de plannen voor Strijp T, blijven deze 
woningen behouden, als herinnering aan de aanwezigheid van Philips op Strijp T. 
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4. De herontwikkeling van het plangebied is een kans om de groenstructuur vanuit het 
noordwesten door te trekken richting het centrum van de stad. Het binnendringen van de 
stad door buitenstedelijk green wordt als een potentia beschouwd in het Streekplan voor 
de provincia Noord-Brabant. Het landgoed "De Wielewaal" en het naastliggende Philips De 
Jongh Wandelpark zijn volgens de Provincia Noord-Brabant "historisch-landschappelijke 
gebieden met zeer hoge waarden" (Streekplan Noord-Brabant, 2002). Een greene zone kan 
het landgoed en het wandelpark met de groenzone van Strijp S verbinden. In deze zone 
kunnen tevens aantrekkelijke loop- en fietsroutes worden aangelegd: een greene route van 
"Landelijk Strijp" tot aan het Philipsstadion De groenbeleving wordt doorgetrokken vanuit 
het Wandelpark via Strijp T naar Strijp S. Op deze manier vormt Strijp T dus een "greene 
schakel". 

Het Philips DeJongh Wandelpark is in 1920 ontworpen door tuinarchitect D.F.Tersteeg. Anton 
Philips bood dit gebied van 26ha aan de gemeente aan om er een wandelpark van te maken, 
zodat niet aileen de bewoners van Eindhoven een gezonde wandelmogelijkheid kregen maar 
tevens dat het gebied niet volgebouwd zou worden met woningen. Als men op de kaart kijkt, 
dan toont het park korte rechte assen vanaf de ingangen, die uitkomen op open of beplante 
ruimten, waama de paden overgaan in een vloeiende belijning. De aan de Jugendstil verwante 
lijnvoering van de Nieuwe Architectonische Tuinstijl is duidelijk te zien. Tersteeg koos ervoor 
het karakter van de aangetroffen beplanting zo veel mogelijk te behouden. Het park is een 
echt bospark met dichte partijen loof- en naaldbomen, doorsneden door dubbel- en driedubbel 
geplante bomenlanen en grote groepen rododendrons. Het oorspronkelijke park bevatte 
bankjes en half open huisjes (ter bescherming tegen weer en wind) en was uitsluitend bedoeld 
om te rusten en te wandelen. In 1927 schonk Philips het park een muziektent ter herinnering 
aan het bezoek van koningin Wilhelmina en prinses Juliana. Het gezamenlijk luisteren naar 
muziek in de open Iucht paste geheel in de traditie van een stadspark. De muziektent is op dit 
moment niet meer aanwezig in het park. 

Planonderdelen 
Onderverdeeld naar onderwerp zijn de planonderdelen in kaart gebracht. Zo zijn er de volgende 
kaarten gemaakt van de planonderdelen: 

1. Voorzieningen en attracties 
2. Woningtypen 
3. Groen- en waterstructuren 
4. Routes en bereikbaarheid 
5. Open gebied en zichtlijnen 

Toelichting op de kaarten, per onderwerp: 

1. Voorzieningen en attracties 

Het netwerk van wandelbruggen 
Het 6m hoge netwerk van energiebruggen wordt behouden om te fungeren als 
voetgangersnetwerk en verbindt de woonwerkcombinaties, de seniorenwoningen en het park. 
Het netwerk is te betreden via deze woningen en twee grasheuvels in het park op Strijp T, zodat 
parkbezoekers ook een kijkje kunnen nemen vanaf deze bruggen. Men kan genieten van een 
schitterend uitzicht over de directe woon- en parkomgeving. 

De speel- en ligweiden 
Op meerdere plaatsen in het ontwerp zijn speel- en ligweiden gepland, om te kunnen recreeren 
en te ontspannen. Hier kan men bijvoorbeeld liggen, uitrusten, spelen, picknicken of de hond 
uitlaten. De grote weide in het centrum ligt aan een grote waterpartij, zodat men hier in het 
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voorjaar en de zomer verkoeling kan zoeken. Vanaf de 6m hoge grasheuvels kan men genieten 
van een schitterend uitzicht op de omgeving en men kan een wandeling maken over de 
wandelbruggen. Vanaf het spoor is een groot deel van de weiden te zien, wat een sfeervolle 
indruk maakt op de treinreizigers. 

De trim- en inline-skatebaan 
Op het trace van de oude spoorbaan is een asfaltbaan aangelegd waarop men kan hardlopen en 
inline-skaten. De baan loopt door het hele park en doorkruist vele verschillende omgevingen. Er 
zijn twee begin- en eindpunten aan de ran den van het plein. De baan is openbaar toegankelijk 
vanaf fiets- en wandelpaden, zodat er interactie is tussen sporter en parkbezoeker in het kader 
van "Eindhoven - Sportstad". 

Het sculpturenpad 
Vanaf de ingang van het gebouw waarin het Technologie- en Congrescentrum en het hotel is 
gevestigd, loopt een sculpturenpad. Dit is een breed pad van 185m. lang, waar aan beide zijden 
meerdere sculpturen en kunstwerken staan, die door Eindhovense kunstenaars zijn gemaakt. 
Het pad is openbaar toegankelijk en biedt de parkbezoekers een kunstzinnige wandelroute. 

Het manifestatieveld 
Tegen de ring en vlakbij station Beukenlaan ligt een ruim grasveld, het manifestatieveld. Het 
veld is bedoeld voor sport, spel, optredens en manifestaties. Toeschouwers en publiek kunnen 
in het gras staan of plaats nemen op de grasheuvels aan de noordkant van het veld, wat een 
wijds uitzicht biedt over het veld en de skyline van Strijp S. Het veld is vanaf het spoor goed 
zichtbaar; een inspirerend welkom in Eindhoven voor de treinreizigers. 

De buurtvoorzieningen in het Drents Dorp 
Het RAF-gebouw biedt ruimte aan buurtvoorzieningen voor het Drents Dorp. Volgens de 
"Kademotitie Drents Dorp" van de gemeente Eindhoven, moet er ruimte komen voor een 
nieuw SPIL-centrum (Spelen- lntegreren- Leren): een centrum waar kinderopvang, de huidige 
basisschool en welzijnsvoorzieningen kunnen samenwerken. Hiemaast is er volop ruimte over 
voor een buurtcentrum met een reproshop, een intemetcafe en ruimte voor workshops en 
cursussen voor aile buurtbewoners. 

De evenementenhal 
Aangezien er belangrijke (cultuurhistorische) structuren door het gebouw lopen en aangezien 
er op hetzelfde tijdstip meerdere activiteiten zouden kunnen plaatsvinden, wordt de 
MachinefabriekfTX-gebouw in drie delen verdeeld. Het totale oppervlak en de vrije hoogte 
maken het gebouw zeer geschikt voor het organiseren van klein- en grootschalige beurzen, 
evenementen en manifestaties op het gebied van art&design, sport en technologie. Denk hierbij 
aan: de Eindhovense Week van het Ontwerp, de Graduation Show van de Design Academy, het 
jaarlijkse culturele VIRUS-festival, de World Press Photo, de Nationale Design Beurs (AADF), 
houseparty's, theatervoorstellingen en diverse beurzen. 
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In een van de drie gebouwdelen wordt de beroemde Eindhovense skatebowl uit het Area51 
Skatepark (op dit moment te Meerhoven) geplaatst. Een groat bijkomend voordeel is de kelder, 
welke zich onder het gehele vloeroppervlak bevindt. Deze kelder wordt als parkeergarage 
ingericht, zodat er geen auto's buiten in het zicht geparkeerd hoeven te worden en om 
meervoudig grondgebruik toe te passen. Ook komt er een bewaakte fietsenstalling in de kelder 
en op de begane grand van gebouw nr. 2. Voldoende stijgpunten zorgen voor een optimale 
bereikbaarheid en ontsluiting. De stijgpunten komen uit in de gebouwdelen (zodat deze 
afzonderlijk te bereiken zijn) en op het plein. 

Het cafe-restaurant, de fietsenstalling, de sportschool en de kantoorruimte 
Op een hoek van het plein komt een cafe-restaurant en een openbare fietsenstalling. Hierboven 
komt een sportschool waar men na buiten werktijden kan trainen en bewegen. Bovenin het 
gebouw komt kantoorruimte voor de aan het plein gelegen voorzieningen. Het kantoor en de 
sportschool hebben schitterend uitzicht over het plein en de waterplas. Het cafe-restaurant 
heeft een terras, gelegen op het plein en op de vlonder aan het water. Hier kan men genieten 
van een drankje of hapje met uitzicht over het plein en het water. 

Het expositiegebouw voor design 
Dankzij de afmetingen en de bijzondere lichtinval leent de oude papierfabriek zich uitstekend 
voor exposities en galerieen. Het gebouw zal dienst gaan doen als expositiegebouw, waarin 
industriele vormgeving en designtoepassingen centraal staan. Het karakteristieke industriele 
gebouw zet de moderne tentoonstelling in schril contrast. Hierdoor komen modemiteit en 
innovatie nog sterker naar voren. Het expositiegebouw is te bereiken via de as en ligt aan het 
centrale plein, zodat er voldoende ruimte is voor groepen bezoekers. 
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Het parkeergebouw en Indoor Karting 
Het gebouw, dat wordt aangesloten op het bruggennetwerk, biedt ruimte aan diverse behoeften 
en voorzieningen. Het wordt opgesplitst door de verlenging van de cultuurhistorische Oirschotse 
Dijk, welke naar het nabije treinstation loopt. 

Korte gebouwdeel: 
• Parkeervoorzieningen (b.g. t/m 3e verd.) 
• Indoor Kartcentrum (4e tim 7e verd.) 

Lange gebouwdeel: 
Een Technologiecentrum waarin innovatieve toepassingen van techno Iogie in de sportwereld 
worden getoond, gedemonstreerd en verkocht (begane grond). Voorbeelden van deze 
toepassingen zijn: nieuwe sportmaterialen en -uitrusting, communicatiesystemen, speciale 
koelvesten voor topsporters. 

• Congrescentrum voor o.a. congressen, bedrijfspresentaties (zoals bijv. Philips), 
vergaderingen, lezingen, workshops en bedrijfsfeesten. In oktober 2004 werd het congres 
"Sport en technologie 2004: sport, bedrijven en kennisinstel/ingen maken werk van gouden 
combinaties'" gehouden in Eindhoven. Het is een initiatief van het NOC*NSF, TNO Sport 
en het Programma Horizon (SRE) "om nieuwe kansen te scheppen in een teruglopende 
economie". Dit congres past uitstekend in de gedachte van het park op Strijp Ten kan in het 
vervolg prima gehouden worden in dit congrescentrum (1e en 2e verdieping) . 
Hotel met cafe-restaurant met een schitterend uitzicht op de omgeving (3e en 4e 
verdieping) . 

Het Sportcentrum en -museum 
Dit gebouw, het Ketelhuis, heeft een typisch industrieel karakter en is bijzonder geschikt 
voor huisvesting van sportactiviteiten, vanwege de grote ketels (duikvereniging) en de 
hoge schoorstenen (klimvereniging) en het grote volume. Er is voldoende ruimte voor 
een Eindhovens Sportmuseum, waarin de geschiedenis en prestaties van Eindhovense 
(top)sporters aan bod komen. In en rond het gebouw zullen sportactiviteiten gaan plaatsvinden, 
zoals een k.limvereniging, een duikvereniging en een trim- en inline-skatebaan. Deze baan loopt 
grotendeels over het traject van de oude spoorbaan, welke in vervlogen tijden grondstoffen en 
producten vervoerde over de Strijpcomplexen. 

-65-



2. Woningtypen 

Volgens het Masterplan Drents dorp (Gemeente Eindhoven) is er in de wijk behoefte aan 
differentiatie, nieuwe woningtypen. Hierom richt het antwerp zich op meerdere doelgroepen, 
namelijk: creatieve ondernemers, gezinnen, senioren en studenten. Op deze manier ontstaat er 
een gedifferentieerde woonomgeving, waardoor Strijp R een waardevolle aanvulling is op het 
Drents Dorp . 
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Woonwerkcombinaties 
De doelgroep vormen creatieve ondernemers (ateliers, multimediabureaus, grafische 
vormgeving, adviesbureaus, ingenieursbureaus en ICT-bedrijven. Deze doelgroep bestaat 
uit een- en tweepersoonshuishoudens. Het betreft hier verkoop. Flexibiliteit staat bij de 
woonwerkcombinaties centraal. Een woonwerkcombinatie bestaat uit twee gekoppelde 
geprefabriceerde volumes (naast elkaar of gestapeld), welke een standaardafmeting hebben 
van 6m(b) x 10m(Q x 3m(h). De volumes kunnen goo t.o.v. elkaar gedraaid zijn. De combinaties 
kunnen gestapeld worden, zodat er een hogere bebouwingsdichtheid gehaald kan worden. 
Dankzij de prefabricage van de woningen kunnen de bewoners op elk gewenst moment hun 
waning verplaatsen naar een andere locatie. Er is een sterke behoefte a an geschikte en goedkope, 
laagdrempelige, praktische en stimulerende woon- en werkruimte. De atelierwoningen zijn 
daarom minimaal van opzet, zodat dit lage kosten met zich meebrengt. Aileen de natte cellen 
liggen vast in de woningen. De volumes zijn vrij indeelbaar. Het exterieur van de combinaties 
kan door verschillende architecten uitgewerkt worden, zodat het woongebied een gevarieerde 
uitstraling krijgt. Een aantal woningen hebben een tuin. Aile woningen hebben, afhankelijk van 
de stapelwijze, de mogelijkheid tot een eigen dakterras (op hun onderste laag). In totaal zijn 
er 260 woonwerkcombinaties, waarvan 90 gekoppeld aan de wandelbruggen (gestapeld), 46 
vrijstaand en 124 gestapeld tot 2 hoog in rijen. 
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De woonwerkcombinaties zijn bereikbaar per auto, fiets en te voet. Er rijdt op dit moment 
een stadsbus (lijn 12) over de Halve maanstraat, welke aan Strijp R grenst. Het treinstation 
Beukenlaan ligt in de buurt. Het netwerk van energiebruggen dat op Strijp T&R aanwezig is, 
vorrnt al jaren een fysieke verbinding tussen de Strijpcomplexen. Het netwerk wordt behouden 
om te fungeren als wandelbrug tussen een aantal woonwerkcombinaties. Dit netwerk is oak 
aangesloten op enkele greene heuvels in het park op Strijp T, zodat de reguliere parkbezoeker 
oak een kijkje kan nemen op en vanaf deze bruggen. Vanuit hun werk hebben creatieve 
ondernemers gemiddeld een sterkere behoefte aan sociaal en cultureel contact, wat m.b.v. dit 
bruggennetwerk mogelijk wordt gemaakt. Een aantal woonwerkcombinaties zal aangesloten 
worden op het netwerk, wat een hoogte heeft van 6m. Ter plaatse van dit netwerk worden de 
woningen gestapeld, om een intense sfeer te creeren rand het bruggennetwerk. Aangezien elke 
woonwerkcombinatie 6 meter haag is, zal de hierboven gelegen waning direct toegankelijk zijn 
vanaf het bruggennetwerk. De bovenliggende woningen worden ontsloten door een gezamenlijk 
trappenhuis tegen de woningen aan. Bij meer dan 2 gestapelde woningen zal een lift in een 
trappenhuis nodig zijn. De onderliggende woningen worden ontsloten op maaiveldniveau. 
De woonwerkcombinaties zijn geplaatst in een verkaveling welke aansluit op het Drents Dorp 
en cultuurhistorische lijnen uit het landgoed de Wielewaal. De aanwezigheid van de greene 
omgeving (het landgoed, het wandelpark en het park op Strijp T) wordt versterkt door een 
groenstructuur met waterplassen die tussen de woningen liggen. Aan de Zwaanstraat wordt 
gestapeld (twee combinaties haag, dus vierlaags) om een accent te leggen op de grens van 
Strijp R, vanwege geluidswering tegen het doorgaande gemotoriseerd verkeer en om meer 
sociale centrale op het park op Strijp T te hebben. Er ligt infrastructuur voor autoverkeer, 
fietsers, voetgangers. Het betreft enkel- en tweebaanswegen voor autoverkeer en fietspaden 
(tweebaans). Aan de bredere straten in de wijk worden de woningen gestapeld om een accent 
te vormen. De auto kan op eigen terrein naast de waning worden geparkeerd. De kavels zijn 
hiervoor ruim genoeg: de afstand tussen de rooilijn en de gevel bedraagt minimaal 4m. Bij 
de vrijstaande woningen kan op de eigen kavel zowel voor, naast als achter de woningen 
geparkeerd worden. 
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Studentenappartementen 
Binnen- en buitenlandse studenten vormen de doelgroep. De buitenlandse studenten 
blijven meestal niet Ianger dan een collegejaar, zodat er jaarlijkse doorstroming in de wijk 
plaatsvindt. Dit kan gezien worden als een culturele impuls in de wijk en zal een positieve en 
inspirerende werking hebben op de creatieve ondememers. De wijk houdt zo een levendige 
en dynamische uitstraling. De doelgroep bestaat uit een- en tweepersoonshuishoudens. Deze 
appartementengebouwen zijn gesitueerd aan de greene noordzijde van het plangebied en zijn 
niet aangesloten op de wandelbruggen. De gebouwen zijn 3-laags en er is ruimte voor in totaal 
170 appartementen (huur). De appartementen zijn bereikbaar per auto, fiets en te voet. Er rijdt 
op dit moment een stadsbus (lijn 12) over de Halve maanstraat, welke aan strijp R grenst. Het 
treinstation Beukenlaan ligt in de buurt. Op de binnenterreinen van de appartementengebouwen 
is voldoende parkeergelegenheid. 

Gezinswoningen 
Met name tangs de randen van strijp R zijn gezinswoningen gepland, om een heldere 
aansluiting op het bestaande Drents Dorpte realiseren. Het betreft geschakelde grondgebonden 
koopwoningen, met een eigen voor- en achtertuin. In totaal zijn er 120 geschakelde 
gezinswoningen. De woningen zijn geplaatst in samenspel met de woonwerkcombinaties om 
een gevarieerd leefklimaat te garanderen. Door de aanwezigheid van kinderen, krijgt de wijk een 
levendig karakter. De woningen zijn niet aangesloten op de wandelbruggen. De gezinswoningen 
zijn bereikbaar per auto, fiets en te voet. Er rijdt op dit moment een stadsbus (lijn 12) over de 
Halve maanstraat, welke aan Strijp R grenst. Het treinstation Beukenlaan Jigt in de buurt. De 
auto kan zowel op eigen terrein als voor de deur tangs de weg geparkeerd worden. 

Strijp R (het "vierde kwadrant" van het Drents Dorp) krijgt hiermee een dichtheid van 36 won/ 
ha (incl. infrastructuur en excl. openbare groenvoorzieningen). Dit staat gelijk aan 29 won/ha, 
inclusief aile openbare groenvoorzieningen en infrastructuur. Het aantal woonwerkcombinaties 
bedraagt 260 (=47%), gezinswoningen 120 (=22%) en studentenappartementen 170 (=31%). 

Seniorenappartementen 
Op Strijp T staan voor senioren een vijftal appartementengebouwen (koop) van elk 4 bouwlagen 
haag. Op de begane grand bevindt zich de entreehal, het trappenhuis met lift en de bergingen. 
Vanaf de 1e verdieping telt elk gebouw 4 appartementen per verdieping, wat neerkomt op 12 
appartementen per gebouw. In totaal staan er dus 60 seniorenappartementen in het park. De 
appartementen zijn goed bereikbaar per auto, fiets en te voet. Het treinstation Beukenlaan ligt in 
de buurt. Het zou de moeite waard zijn om langs de noordzijde van strijp Teen bus te Iaten rijden 
om een goede openbaar vervoersverbinding mogelijk te maken met de appartementengebouwen. 
De gebouwen staan naast een waterplas en midden in het greene parklandschap, dat openbaar 
toegankelijk is. Men kan genieten van een uitzicht in aile windrichtingen over de gehele directe 
en verdere omgeving. Vier van de vijf appartementengebouwen hebben een aansluiting op de 
wandelbruggen via het trappenhuis. De auto kan op maaiveld buiten geparkeerd worden. 
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3. Groen- en waterstructuren 

Grasvlakken en -hellingen 
Op Strijp R zijn 3 groenzones te onderscheiden. In de zuidwesthoek ligt een groenzone tegen het 
geografische centrum van het Drens Dorp, omdat hiereen aantal monumentale bomen (inlandse 
eiken) staat. Dit plantsoen is dan ook een aanvulling op de groen- en speelvoorzieningen van 
het Drents Dorp. In het noorden van Strijp R ligt tussen de woningen een groenzone, waar fiets
en wandelroutes doorheen lopen. Het groen geeft een extra kwaliteit aan de woonomgeving. 
De derde grote groenzone loopt parallel langs de Zwaanstraat en vormt zo een groene buffer 
tussen de drukke doorgaande weg en de woonwijk. 
Bij de appartementengebouwen op Strijp T liggen enkele open grasvelden om zicht en variatie 
te bieden aan de woonomgeving. De belijning van de doorgetrokken Oirschotse Dijk is terug te 
zien in de rand van de groenzone. Hier is ook een 6m hoge grasheuvel opgeworpen om toegang 
te bieden tot de wandelbruggen. Een gelijksoortige heuvel bevindt zich in het zuiden van Strijp 
T. Om de grote waterpartij heen ligt een groot grasveld, wat aangelegd is voor recreatieve 
doeleinden zoals wandelen, liggen, picknicken en spelen. Daar waar het spoor de ring kruist, 
is een manifestatieterrein van gras aangelegd, zodat er goed zicht is op het veld vanuit trein en 
auto. De grote speelweiden en het manifestatieterrein worden aangelegd met Engels raaigras, 
wat gebruikelijk is voor speelweiden en sportvelden. In het zuiden, waar de hoofdas aansluit 
op de Torenallee van Strijp S, is bewust gekozen voor open zicht. Hier staan plaatselijk geen 
gebouwen en bomen om zoveel mogelijk zicht op Strijp T te bieden aan de verkeersdeelnemers 
op de ring en de Zwaanstraat. 
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Bos/bomen 
Een aantal monumentale inlandse eiken in het zuidenwesten van Strijp R zal blijven staan 
en opgenomen worden in een nieuwe groenzone. Op het overige green van Strijp R zullen 
bomenrijen geplaatst worden, ter accentuering van deze groenzones. Op de bodemkaart van 
dit gebied is te zien dat we hier te maken hebben met hydrcreerdgronden: eerdgronden die 
tijdens de bodemvorming perioden van hoge grondwaterstand gehad hebben. Het gaat hier dus 
om een vochtige bodem. De geplaatste bomenrijen op Strijp R bestaan dan ook uit populieren, 
vanwege de vochtige grond, de snelle groei en de bestendigheid tegen luchtvervuiling en 
wind. Het noorden van Strijp T wordt grotendeels met bos beplant. Om aan te sluiten bij het 
naastliggende Philips De Jongh Wandelpark, bestaat deze bebossing ook uit dichte partijen 
loof- en naaldbomen (esdoom, kastanje, haagbeuk, meidoom, lariks, spar en thuja). Tevens 
zullen er, net als in het Wandelpark, op enkele open plekken forse groepen rododendrons 
gepland worden. Op Strijp T bedraagt het percentage gras ca. 60% en bos ca. 40%. 

Waterpartijen 
Er worden meerdere waterpartijen aangelegd naast enkele hergebruikte gebouwen, het 
cafe-restaurant en de appartementengebouwen om een meer gevarieerde woonomgeving 
te creeren. Water heeft een aantrekkingskracht op mensen. Daarom zijn de waterpartijen 
aangelegd in het midden van de woonwijk en in het midden van het park, langs de hoofdas. Er 
is een vlonder aangelegd op het plein, zodat de bezoekers van het plein en het cafe-restaurant 
kunnen genieten van de rust en het uitzicht over het water. Ook bij de appartementengebouwen 
en de Zweedse woningen zijn waterpartijen aangelegd ter ontspanning en natuurbeleving. 's 
Zomers kan men de eenden voeren en 's winters, als het gevroren heeft, kan men genieten van 
een schaatspartij op het ijs in de woonwijk en het park. 

4. Routes en bereikbaarheid 

Bereikbaarheid van Strijp T en Strijp R 
Bereikbaarheid is niet aileen voor de woningen, maar zeker ook belangrijk voor het park. Strijp 
T en R zijn op meerdere manieren zeer goed te bereiken. Het treinstation Beukenlaan ligt 
tegen Strijp T aan en er rijdt een stadsbus (lijn 12) over de Halve maanstraat, welke aan Strijp 
R grenst. In Strijp S zijn enkele haltes van de HOV-Iijn. Per auto kan men gebruik maken van 
de snelwegen, de ring en de uitvalswegen (de Oirschotsedijk/Zwaanstraat en de Achtseweg 
Zuid). Ook vanuit het centrum van Eindhoven zijn Strijp Ten R goed te bereiken. Er loopt een 
regionale fietsroute via de Oirschotse Dijk, de Zwaanstraat en de Halve Maanstraat. Ook vanuit 
de directe omgeving zijn Strijp T en R per fiets en trottoir goed te bereiken. 

Autoverkeer 
De huidige Elburglaan (noordkant Strijp R) is een doodlopende weg voor bestemmingsverkeer. 
In het ontwerp wordt deze laan aangesloten op een rotonde met de Oirschotse Dijk, de 
Zwaanstraat en de Bezuidenhoutseweg om ontsluiting te bieden aan de woningen in Strijp R. 
Op Strijp R zijn zowel tweebaans wegen als enkelbaans wegen. Vanuit deze woonwijk komen 
er drie aansluitingen op de Zwaanstraat. De woningen en appartementengebouwen zijn goed 
bereikbaar per auto door voldoende aansluitingen op de directe omgeving. Parkeren gebeurd 
op of naast eigen terrein. De appartementengebouwen op Strijp T (noordkant) zijn bereikbaar 
via de Bezuidenhoutseweg. Vanwege de geringe verkeersdruk kunnen auto's, fietsers en 
voetgangers gebruik maken van hetzelfde verhardingsvlak. De aansluitende weg en de 
parkeervelden bestaan uit grastegels. 
Bezoekers van het park kunnen aan de spoorzijde het park binnenrijden om vervolgens hun 
auto onder de voormalige Machinefabriek (TX-gebouw) in de parkeerkelder te parkeren. De 
uitgang bevindt zich aan de westzijde (Zwaanstraat). Dit is dus een enkele rijrichting. Ook is 
het mogelijk om de auto te parkeren onder het voormalige TQ-gebouw, in de parkeergarage 
op de onderste vier lagen. Hier bevinden zich de in- en uitgang aan de spoorzijde. Het weinige 
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vrachtverkeer kan over de hoofdas rijden , om zo min mogelijk de greene parkuitstraling te 
verstoren. Vrachtverkeer voor het manifestatieveld kan naast de ring, aan de zuidzijde op het 
geasfalteerde deel (tijdelijk) parkeren. 

Fietsverkeer 
Door de woonwijk zijn voldoende fietsverbindingen aangelegd (enkel- en dubbelbaans) . Er zijn 
meerdere verbindingen met het fietspad naast de Zwaanstraat, zodat deze weg geen obstakel 
vormt. De relatie met het park is zodanig dat de fietsers er gemakkelijk omheen kunnen en er 
op enkele plaatsen in kunnen om hun fiets te parkeren. Voor fietsers biedt het park dan oak 
geen doorgaande route, tenzij men afstapt en over het plein verder wandelt. Dit is gedaan om 
de rust en veiligheid van het park te garanderen. Aile voorzieningen en attracties zijn prima per 
fiets te bereiken. Er zijn voldoende aansluitingen op de directe omgeving, waaronder Strijp S 
en de woonwijk Groene Woud die te bereiken is via een fiets- en wandeltunnel onder het spoor 
door. De fiets kan men betaald parkeren in de parkeerkelder van voorrnalige Machinefabriek 
(TX-gebouw), naast de Evenementenhal en het cafe-restaurant. 

Voetgangers, hoofdas en wandelbruggen 
De woningen zijn lopend prima bereikbaar. De bus en de trein bevinden zich op loopafstand. 
Er zijn vele verbindingen met het park op Strijp T, zodat de bewoners kunnen genieten van een 
dagelijks parkbezoek. Door het park lopen diverse wandelpaden, langs dichte en open greene 
gebieden en langs rustige en dynamische locaties. 
Aan de zuidkant van het park, waar de Torenallee van Strijp S eindigt, begint een 9m brede 
hoofdas, die langs aile voorzieningen en attracties in het park loopt en bij de ingang van het Philips 
De Jongh wandelpark eindigt. Zo ontstaat er een goede en heldere route voor voetgangers 
tussen Strijp S en het greene buitengebied "Landelijk Strijp". De as loopt gedeeltelijk volgens 
het voorrnalige verkavelingpatroon van Strijp T en volgt gedeeltelijk het verlengde van de 
Oirschotse Dijk. De hoofdas wordt aan beide zijden vergezeld door een bomenrij, welke bestaat 
uit (om en om) witte magnolia's en rode lijsterbes. Omdat de witte magnolia in het voo~aar bloeit 
en de lijsterbes in het najaar opvallend rood is, heeft de hoofdas het hele jaar een veranderende 
uitstraling. De as brengt de voetganger halverwege het park naar een groat plein toe, waar zich 
o.a. de evenementenhallen, het cafe-restaurant met terras en het expositiegebouw bevinden. 
Op dit plein is oak de ontsluiting van de parkeerkelder voor auto en fiets. 
Door de woonwijk en door het park loopt het 6m hoge netwerk van voorrnalige energiebruggen, 
wat nu als wandelnetwerk is aangelegd. Op een hoogte van 6m zijn stalen vloerroosters en 
stalen borstweringroosters aangebracht om de bruggen beloopbaar te maken. 
Een aantal woonwerkcombinaties en appartementengebouwen is aangesloten op dit netwerk. 
Twee grasheuvels in het park bieden oak toegang tot de bruggen. Het netwerk loopt op 6m 
hoogte langs de woningen op Strijp R, over de Zwaanstraat en over de hoofdas in het park 
op Strijp T. Zowel bewoners als parkbezoekers kunnen hierover wandelen en van het uitzicht 
genieten. 
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5. Open gebied en zichtlijnen 

In de woonwijk op Stijp R ligt een visueel open gebied, bestaande uit grasvelden en waterpartijen. 
Deze openheid biedt niet aileen zicht op deze vlakken, maar ook op de tegenoverstaande 
woningen en het RAF-gebouw met de buurtvoorzieningen. Doordat de groenzone en het water 
het hart van Strijp R raken, is er veel open zicht binnen de wijk. Naast de Zwaanstraat loopt 
een groenzone, welke een buffer vormt tussen het doorgaande verkeer en de woningen. De 
Zwaanstraat wordt over de hele lengte vergezeld door de groenstrook, waardoor deze zgn. 
groene grens duidelijk zichtbaar is, wat een open karakter met zich mee brengt. In het noordelijk 
deel van het park ligt een open groenzone, welke gevormd wordt door het verlengde van de 
Oirschotse Dijk. In het midden van het park, omsluit een brede, open groenzone dewaterpartijen. 
Zo ontstaat er zicht op het plein, de gebouwen, de waterpartijen, het sculpturenpad, de hoofdas, 
het spoor en het Drents Dorp. Dit open gebied is belangrijk voor het park, omdat hier essentiele 
onderdelen van het park zichtbaarworden voor iedereen, inclusief de treinreizigers en bewoners 
uit het Drents Dorp. Ook de zuidelijke entree van het park, welke aansluit op de Torenallee 
van Strijp S, is duidelijk zichtbaar vanaf de wegen op maaiveldniveau en de verhoogde ring. 
Uiteraard is het manifestatieveld ook een open veld, wat een visueel visitekaartje is voor de 
treinreizigers en het autoverkeer op de ring. Duidelijke zichtlijnen lopen vanaf de Oirschotse Dijk 
richting het treinstation en vanuit de woonwijk op Strijp R naar het noordoosten toe, onder het 
spoor door. Het centrale plein is zodanig gesitueerd, dater drie zichtlijnen over lopen. Vanuit 
verschillende richtingen is het plein dus zichtbaar. 
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lngezoomd op het plein 
In het midden van het park op Strijp T ligt een plein, welke gekoppeld is aan de as. Het plein 
heeft twee hoofdfuncties: als ontmoetingsplaats en toegang tot de aangrenzende voorzieningen. 
Het plein wordt gevormd door (zicht)lijnen uit de omgeving en sluit aan op verschillende 
fiets- en wandelpaden. Het vormt als kruispunt dan oak het hart van het park. De volgende 
planonderdelen zijn gekoppeld aan het plein: 

As en wandelroutes 
Fietsroutes 
Trim- en skatebaan 

• Ontsluiting parkeerkelder (auto+fiets) 
• Evenementenhallen 
• Skatepark 

Expositiegebouw 
Fietsenstallingen 
Cafe-restaurant 
Sportschool 
Kantoorruimte 
Vlonder aan de waterplas 

De trim- en skatebaan heeft zijn begin- en eindpunten naast dit plein. Er zijn twee begin- en 
eindpunten aan de randen van het plein. De baan is openbaar toegankelijk vanaf fiets- en 
wandelpaden. Vanaf het plein zijn de Evenementenhallen, het Skatepark, het Expositiegebouw, 
de fietsenstallingen, het cafe-restaurant, de sportschool en de kantoorruimte te bereiken. Het 
plein biedt voldoende ruimte aan grate groepen mensen, die een voorziening of attractie willen 
bezoeken; oak is er voldoende zitgelegenheid over het hele plein. 
Daamaast is er een ontsluiting van de ondergrondse parkeergarage voor auto en fiets op het 
plein aanwezig. Men kornt na het parkeren van de auto of fiets direct uit op het midden van het 
plein. Het cafe-restaurant, gelegen op een hoek van het plein, heeft zowel een terras op het 
plein, als op de naastgelegen houten vlonder, vanwaar men onder het genet van een hapje 
en/of drankje van een schitterend uitzicht over het water kan genieten. Een deel van de vlonder 
is dus terras van het cafe-restaurant. Een ander deel van deze vlonder grenst aan het plein en 
biedt zitgelegenheid met wijds uitzicht over het water. De grate waterplas grenst dus aan het 
plein, zodat er een duidelijk visueel contact op grotere afstand kan komen met het plein (vanuit 
de trein en vanuit de speel- en ligweide). 
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Faserinq 
Op dit moment zijn Strijp Ten Strijp R Philipscomplexen met industriele bedrijven. Het ligt in de 
lijn der verwachting dat deze gebieden, net als Strijp S, in de toekomst door Philips verkocht 
gaan worden aan de gemeente Eindhoven, zodat er ruimte komt voor nieuwe ontwikkelingen 
in Strijp T en Strijp R. Dit zal, net als bij Strijp S, stapsgewijs gebeuren. Hierdoor krijgt de 
gemeente de tijd om de nieuwe plannen te kunnen uitwerken en de realisatie hiervan in fasen 
te Iaten verlopen. Een voordeel van fasering is dat het financiele speelruimte en overzicht biedt. 
Per fase kunnen de plannen en de totaalbegroting worden bijgesteld. Factoren als economische 
haalbaarheid, procedures, communicatie, kwaliteit, organisatie, technische uitwerkingen en 
maatschappelijke ontwikkelingen spelen bij de fasering een belangrijke rol. 

lk ga ervan uit dat de Philipscomplexen Ten R in de toekomst vrijkomen, na de totale oplevering 
van Strijp S. lk neem aan dat Strijp S in het jaar 2010 geheel opgeleverd zal zijn. Vanaf dit 
moment zullen Strijp T en Strijp R stapsgewijs verkocht gaan worden aan de gemeente. lk 
ga ervan uit dat Strijp R als eerste verkocht gaat worden en vervolgens Strijp T, omdat er in 
werkelijkheid al een masterplan klaar ligt voor uitbreiding van het Drents Dorp. lk maak hierbij 
onderscheid in de volgende fasen: 

Fase 1: 2010-2012 
Verkoop grond Strijp R 
Ontwerpfase: woningen en RAF-gebouw (sociale buurtvoorzieningen) op Strijp R 
Technische voorbereiding 
Bouwrijp maken Strijp R 

Fase 2: 2012-2014 
Bouw woningen Strijp R en RAF-gebouw 
Oplevering woningen Strijp R en RAF-gebouw 

Fase 3: 2014-2016 
lnrichting openbare ruirnte Strijp R 
Verkoop grond Strijp T 
Ontwerpfase: infrastructuur (fiets- en wandelroutes en as), plein, voorzieningen en 
appartementengebouwen 
Technische voorbereiding 
Bouwrijp maken Strijp T 

Fase 4: 2016-2018 
Uitvoering infrastructuur (fiets- en wandelroutes en as), plein, voorzieningen en 
appartementengebouwen 
Oplevering infrastructuur (fiets- en wandel routes en as), plein, voorzieningen en 
appartementengebouwen 
Ontwerpfase overige parkinrichting (groenvoorzieningen, waterplassen, vlonder, trim- en 
skatebaan, sculpturenpad en wandelbruggen) 

Fase 5: 2018-2020 
Uitvoering overige parkinrichting (groenvoorzieningen, waterplassen, vlonder, trim- en 
skatebaan, sculpturenpad en wandelbruggen) 
Oplevering overige parkinrichting (groenvoorzieningen, waterplassen, vlonder, trim- en 
skatebaan, sculpturenpad en wandelbruggen) 
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5. CONCLUSIES 

In dit afstudeerproject zijn drie onderwerpen uitgewerkt: de theorie van city branding in relatie 
tot stedenbouw, de praktische uitwerking van city branding voor Eindhoven op de gebieden 
Strijp T en Strijp R en de rol van de stedenbouwkundige binnen city branding. In dit hoofdstuk 
worden voor deze drie onderwerpen de belangrijkste conclusies beschreven. 

Theorie city branding in relatie tot stedenbouw 

City branding is een van de middelen van city marketing. Gezien het feit dat het om (stedelijke) 
economie gaat, wordt het duidelijk dat city branding gericht is op de volgende drie kembegrippen: 
economie, binding met de stad en identiteit. 

City branding heeft verschillende middelen, waarvan stedenbouw er een is. In het algemeen 
wordt het vakgebied stedenbouw echter niet bewust ingezet als middel voor het "branden" van 
de stad. Wanneer een stad aan city branding wil doen, zal veelal gebruik gemaakt worden van 
architectuur, de aanwezigheid van (bijzondere) bedrijvigheid, belangrijke faciliteiten&diensten, 
toerisme&recreatie, sport· en cultuurvoorzieningen en propaganda (slogans, logo's). Het 
gewenste imago van een stad is succesvol zodra de werkelijke identiteit van de stad wordt 
ingezet. 

THEMA 

KERNBEGRJP 

VERTAUNG 

urnittE.RKJNG 
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Geconcludeerd kan worden dat stedenbouw als middel van city branding kan worden toegepast, 
mits de drie kembegrippen (economie, identiteit en binding met de stad) samen de kern van het 
stedenbouwkundig antwerp vormen. Nevenstaand schema beschrijft het theoretische model 
van city branding in het kader van stedenbouw. 

Praktische uitwerking van city branding 

Bij de praktische uitwerking van city branding voor Eindhoven is met behulp van 
"kwaliteitenkaarten" een geschikt plangebied geselecteerd: de Philipscomplexen Strijp Ten 
Strijp R. De drie kernbegrippen (economie, binding met de stad en identitieit) vormen samen de 
ambitie voor dit plangebied. De kembegrippen vinden elk hun weg in het uiteindelijke antwerp 
via een "vertaling" naar specifieke uitwerkingen. 

De ambitie van regia Eindhoven is de Brain port te combineren met de creatieve industrie. Het 
gemaakte antwerp voor Strijp T en Strijp R speeH met de programma-onderdelen in op deze 
ambitie: het vormt een versterking en een aanvulling. 

In de eerste plaats biedt het antwerp woon- en werkruimte voor de creatieve ondernemer. Zo 
worden creatieve activiteiten geclusterd en wordt een klimaat gecre~erd waar de individuele 
talenten optimaal gedijen en elkaar maximaal stimuleren. Dit stimuleert de groei van de 
creatieve industrie en het creatieve klimaat van de stad, wat de stedelijke economie uiteindelijk 
versterkt. 

Ten tweede versterkt het antwerp de persoonlijke binding tussen de stadsgebruiker en de stad 
Eindhoven, dankzij de diverse openbare voorzieningen op Strijp T&R en de ontmoetingsfunctie 
van het plein op Strijp T. Het park met de open bare voorzieningen is de ruimtelijke vertaling van 
de versterking van de binding met de stad. De sociale samenhang en de dynamiek in het antwerp 
worden versterkt door op verschillende doelgroepen te richten. Het antwerp richt zich met name 
op huidige en toekomstige inwoners, toeristen en creatieve ondememers (bedrijven). 

Tenslotte komen de identiteiten van de stad Eindhoven duidelijk terug in het antwerp: ze zijn 
zowel ruimtelijk als programmatisch aanwezig. Technologie komt terug in het hergebruik van 
de voormalige industriele gebouwen met hun karakteristieke uitstraling, het technologie- en 
congrescentrum en het netwerk van wandelbruggen. Sport is te vinden in het sportcentrum 
(o.a. duiken, klimmen) en -museum, het kartcentrum en de trim- en inlineskatebaan. Art&design 
komt terug in meerdere evenementenhallen, het expositiegebouw, het sculpturenpad en het 
manifestatieveld. En de groene uitstraling van Eindhoven is in het ontwerp verwerkt als 
openbaar toegankelijk park (als schakel tussen Strijp S en landelijk Strijp) met open en dichte 
gebieden, speel- en ligweiden, twee klimheuvels en waterplassen. 

Algemene conclusies: 
• De gebruikte aanpak leidt tot een succesvol antwerp, waarin de kembegrippen met 

succes kunnen worden vertaald naar een antwerp. 
• Het vakgebied stedenbouw heeft een toegevoegde waarde in relatie tot city branding. 

Stedenbouwkundige ingrepen in de stad, leveren op middellange termijn (1 0-20 jaar) 
een toegevoegde waarde aan de branding van de stad. 

• Door inzet van de overige middelen van city branding (zeals slogans) kan het effect van 
stedenbouw in relatie tot de branding van de stad worden versterkt. 

• Belangrijke aandachtspunten bij het uitwerken van het antwerp zijn het hebben/maken 
van een kwaliteitenkaart en een goede aansluiting op het huidige beleid/de huidige 
ambitie. 
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De rol van de stedenbouwkundige 

In het begin van dit verslag kwam naar voren dat steden concurrenten van elkaar zijn. Dit 
geldt met name op het gebied van bedrijvigheid, diensten&voorzieningen, kunst&cultuur, 
sport&recreatie, architectuur & stedenbouw, toerisme en natuur. Als we hier ruimtelijk naar 
kijken, dan zien we dat bijna al deze gebieden elk op hun eigen wijze plaats en vorm krijgen 
in het stedelijke veld. Dit stedelijke veld vorrnt hiervan de ruimtelijke draagstructuur. Deze 
draagstructuur is opgebouwd uit diverse morfologische ontwikkelingen, be·invloed door met 
name het landschap, en de ruimtelijke ordening door de mens. In deze laatste ligt de discipline 
stedenbouw verscholen. Stedenbouw kan dus worden gezien als een belangrijk onderdeel van 
de ruimtelijke draagstructuur; met andere woorden: stedenbouw vervult de rot van ruimtelijke 
drager voor de andere middelen van city branding. Dit is een belangrijk verschil tussen 
stedenbouw en de andere middelen. Stedenbouw is dus niet aileen een middel, maar ook een 
drager van middelen. 

Daamaast heeft stedenbouw raakvlakken met onder meer architectuur, landschapsarchitectuur, 
sociologie en vastgoed. Als stedenbouwkundige heb je te maken met abstracte en concrete 
begrippen als stedelijke identiteit, cultuurhistorie, morfologie, landschap, grond, groen- en 
waterstructuren, verkeer, infrastructuur, woningen, voorzieningen, openbare ruimte, stedelijk 
beheer, kosten, kwaliteit, duurzaamheid, procedures, communicatie en besluitvorming. Deze 
facetten lopen soms duidelijk, soms minder duidelijk in elkaar over. Het is de combinatie van 
facetten wat stedenbouw integraal maakt. Dankzij deze vele facetten speelt stedenbouw een 
brede dienende rol. Het dient, het ondersteunt, het bereidt voor, het biedt gelegenheid, het biedt 
op een ruirntelijke manier de mogelijkheden tot verandering en groei op gebieden als economie, 
huisvesting, maatschappij, cultuur, recreatie, toerisme door het maken van stedenbouwkundige 
plannen. 

De stedenbouwkundige doet onderzoek naar functionele en ruirntelijke problemen en potenties 
van locaties, beoordeelt deze in kwantitatieve en kwalitatieve term en en vertaalt deze in te nemen 
maatregelen zoals bestemmings-, verkavelings-, inrichtings- en beeldkwaliteitplannen. Of de 
plannen daadwerkelijk uitgevoerd zullen gaan worden, is een tweede. De stedenbouwkundige 
kan nog worden betrokken bij de realisatie van een plan (stedelijk management) en bij het 
beheer na realisering (stedelijk beheer). Hier ligt de grens van de stedenbouwkundige. 
In deze laatste fasen spelen factoren als economische haalbaarheid, tijd (procedures en 
fasering), communicatie, kwaliteit, organisatie, technische uitwerkingen en maatschappelijke 
ontwikkelingen een belangrijke rot. Realisering van het antwerp voor Strijp T en strijp R is dus 
ook afhankelijk van deze factoren. 
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6. AANBEVELINGEN 
Gezien het feit dat veel steden met het onderwerp city branding bezig zijn, kan dit onderzoek 
worden gebruikt door stadsbesturen bij het verbeteren van de branding van hun stad. Voor hen 
zullen de volgende aanbevelingen nadrukkelijk van toepasing zijn. 

De gebruikte onderzoeksaanpak vormt een goede basis voor het integreren van een 
stedenbouwkundig antwerp binnen de doelstellingen van city branding. Als een stadsbestuur 
city branding op stedenbouwkundige wijze wil toepassen, dan zou het de volgende stappen 
kunnen volgen. 

Vertrekpunt Een stadsbestuur dient te streven naar de drie doe/en van city branding: 
Het versterken van de economische relaties tussen de stad en de 
buitenwereld. 
Het versterken van de concurrentiepositie t.o.v. andere steden, 
met behulp van stedelijke identiteit. 
Het versterken van de emotionele/gevoe/smatige band tussen 
de dage/ijkse stadsgebruiker en de stad zelf 

Stap 1. Bepaal het gewenste imago, de ambitie, de identiteit(en) van de stad en welke 
doelgroepen bereil<t moeten worden. Betrek hierbij deze doe/groepen, d.m. v. 
communicatie en interactie (bijv. inspraakavonden). Leg dit vast en leg het enige tijd 
ter inzage. Verwerk de eventuele reacties. 

Stap 2. Maak een kwaliteitenkaart, waarop de stedelijke identiteiten ruimtelijk worden 
weergegeven. Bepaal aan de hand hiervan een geschil<t p/angebied. Doe dit in 
samenwerking met de betrokken doe/groepen. Leg dit vast en leg het enige tijd 
ter inzage. Verwerk de eventuele reacties. 

Stap 3. Stel de ambitie op voor het p/angebied en bepaal hoe deze ruimtelijk en/of 
programmatisch vertaa/d kunnen worden. Houd hierbij rekening met wensen van de 
doelgroepen. Leg dit vast en leg het enige tijd ter inzage. Verwerk de eventuele 
reacties. 

Stap 4. Verwerk de vertaling in een stedenbouwkundig antwerp voor het p/angebied. 
Leg dit vast en leg het enige tijd ter inzage. Verwerk de eventue/e reacties. 

Stap 5. Controleer of het ontwerp: 
de doe/en van city branding na streeft, 
het gewenste imago oplevert, 
de ambitie waar maakt, 
de ruimtelijke vertalingen bevat (gebaseerd op de identiteiten 
van de stad), 
de gewenste doelgroepen aanspreel<t. 

Stap 6. Maak desgewenst de nodige wijzigingen en doorfoop de eerste vijf stappen totdat 
voldaan wordt aan de terugkoppeling van Stap 5. 

Tenslotte kan een stad succesvoller gebrand worden als gebruik gemaakt wordt van 
meerdere middelen tegelijkertijd. Veelvoorkomende middelen van city branding zijn: 
architectuur, de aanwezigheid van (bijzondere) bedrijvigheid, belangrijke faciliteiten&diensten, 
toerisme&recreatie, sport- en cuttuurvoorzieningen en propaganda (slogans, logo's). Deze 
middelen kunnen allen gebruikt worden in combinatie met stedenbouw. De meest voor de hand 
liggende middelen zijn de fysieke middelen (zeals architectuur, bedrijvigheid en voorzieningen), 
welke functionele en materiele eisen stellen aan de stedenbouw. Propaganda vormt hierop 
een uitzondering en een bijzonderheid. De tijdsduur van inwerkingtreding van propaganda is 
aanzienlijk korter dan de tijdsduur van inwerkingtreding van stedenbouw. Bij de fysieke mid de len 
(gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte) heeft men te maken met een veel langere 
tijdsduur van inwerkingtreding. Dus bij het gebruik maken van een combinatie van middelen 
dient rekening gehouden te worden met de bijbehorende tijdsduur van inwerkingtreding. 
Hierbij meet bij de uitwerking van stap 1 (de ambitie) en stap 3 (de ambitie) rekening worden 
gehouden. 
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7. EVALUATIE 
Het afstudeerproces was voor mij een leerzame ervaring. Het was interessant om een langere 
periode een studie naar een onderwerp te doen en deze vervolgens in een antwerp te vertalen. 
Uiteindelijk is dit produkt het resultaat geworden. 

lk vond dit afstudeerproject zeer interessant. Vanuit een nieuwe invalshoek benaderde ik 
stedenbouw. lk leerde daardoor de stedenbouw en de stad op een andere manier bekijken. 
De onderlinge samenhang tussen begrippen als globalisering, economie, maatschappij en 
de fysieke stad is mij duidelijker geworden. Raakvlakken van de stedenbouw met andere 
vakgebieden wierpen nieuw Iicht op de stedenbouw. Hierdoor kwamen verschillen en 
overeenkomsten aan het oppervlak. Door de altijd aanwezige ontwikkelingen op het gebied 
van met name economie en maatschappij wordt er beroep gedaan op de ontwikkeling van het 
vakgebied stedenbouw. 

Met het antwerp heb ik niet Iaten zien hoe het moet, maar hoe het kan. lk besef dat dit antwerp 
een behoorlijke inzet van de gemeente en vele andere partijen vergt. Maar ik hoop hiermee in 
ieder geval de potenties van de gebieden Strijp T en Strijp R voor een groat deel blootgelegd te 
hebben. Oak hoop ik dat de gemeente Eindhoven voor deze cultuurhistorische gebieden in de 
toekomst een waardevolle invulling weet te realiseren. De omgeving, de lokatie, de uitstraling 
en de bereikbaarheid zijn bijzonder. Strijp T en Strijp R dragen immers de geschiedenis van de 
stad. 
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