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SAMENVATTING 

Het thema van dit afstudeerproject is nieuwe centrumgebieden in 

de postindustriele netwerkstad. Het doel van deze studie is om te 

onderzoeken of deze nieuwe perifere centrumgebieden stedelijk

heid en stedelijke kwaliteiten kunnen gaan bevatten. 

Het ontstaan van nieuwe centrumgebieden in een netwerkstad is 

een recente en zeer ingrijpende ontwikkeling. Kennis omtrent dit 

thema is daarom relevant. Aan de hand van twee methoden is ge

probeerd deze kennis te verkrijgen: een thematische analyse (top

down) en een ontwerpstudie (bottom-up). De thematische analyse 

bestaat uit drie onderdelen: een literatuurverkenning over de be

grippen stedelijkheid, stedelijke openbare ruimte en centrumge

bieden, een casestudy op stadsniveau waarbij de steden Rotter

dam, Amsterdam en Eindhoven zijn bestudeerd en een casestudy 

op projectniveau waarbij verschillende centrumgebieden in die drie 

steden onder de loep zijn genomen. De ontwerpstudie betreft een 

locatie in de periferie van Eindhoven en bestaat uit een analyse op 

drie schaalniveaus, een ruimtelijk concept en een ontwerp. 

De thematische analyse heeft inzicht verschaft in het begrip stede

lijkheid en stedelijke kwaliteit. Stedelijkheid is een begrip dat niet 

helder is afgebakend en op verschillende manieren wordt gebruikt. 

Er blijkt echter wel een aantal kenmerken te zijn die steeds te

rugkomen bij het begrip stedelijkheid, namelijk diversiteit, sociaal

culturele interactie en een aantal fysieke eigenschappen waaron

der een hoge bebouwingsdichtheid. De stedelijke openbare ruimte 

speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van stedelijkheid. 

Daarom is in de thematische analyse oak ingegaan op de functies 

en de betekenis van stedelijke openbare ruimte. Naast de traditio

nele functies van de openbare ruimte (marktfunctie, sociale func

tie en verkeersfunctie) zijn in de hedendaagse stad oak represen

tatie en beleving belangrijke functies van de stedelijke openbare 

ruimte. De sociale functie wordt echter in vrijwel alle literatuur als 

meest belangrijk aangemerkt. Het gaat er hierbij om dat de open

bare ruimte een podium vormt voor sociale contacten, ontmoeting. 

Doordat juist de openbare ruimte van steden plaats biedt aan een 

diversiteit aan gebruikersgroepen, kan er in de stedelijke openbare 

ruimte warden afgelezen hoe de maatschappij in elkaar zit. Er kan 

publiek domein warden ervaren. Deze ervaring van publiek domein 

is essentieel voor de identiteitsvorming en socia lisatie van mensen, 

en is daardoor van algemeen belang. 

Onder invloed van de overgang naar een postindustriele samen

leving blijken de begrippen stedelijkheid en stedelijke openbare 

ruimte in een ander daglicht te komen staan. Sociaal-culturele ont

wikkelingen als immaterialisatie, een complexer wordende ruimte

binding, het ontstaan van subculturen, een overheersing van het 

privedomein, commercialisering en verconsumering hebben name

lijk een ruimtelijke impact en leiden tot een ander gebuik van stad 

en openbare ruimte. De ruimtelijke gevolgen zijn onder andere het 

ontstaan van de netwerkstad, een gewijzigde verhouding tussen 

centrum en periferie, functionalisering van de openbare ruimte, se

gregatie in de openbare ruimte, esthetisering en de opkomst van 

privaatcollectieve ruimten. 

Naast de abstracte begrippen stedelijkheid en stedelijke openbare 

ruimte en de actuele ontwikkelingen daarbij is er in de thematische 

analyse oak ingegaan op het concretere begrip centrumgebieden. 

Ten eerste door de ontwikkelingsgeschiedenis en de actuele ont

wikkelingen van centrumgebieden in Nederland te bekijken. De Ne

derlandse centrumgebieden hebben zich via een functionele, hie

rarchische voorzieningenstructuur van stads-, stadsdeel- , wijk-, en 

buurtcentra over de stedelijke omgeving verspreid. Tot het eind van 

de twintigste eeuw was de binnenstad in Europa de enige plek die 

op (boven)stedelijk schaalniveau een rol speelde. De opkomst van 

perifere detailhandelsvestigingen (PDV) en de latere grootschalige 

detailhandelsvestigingen (GDV) vormden een inbreuk op die hie

rarchie. Lange tijd werden de ontwikkelingsmogelijkheden op deze 

perifere locaties beleidsmatig beperkt. De laatste decennia heeft 



er stapsgewijs een liberalisering van het beleid plaatsgevonden, 

waardoor ontwikkeling van centrumvoorzieningen in de periferie nu 

beter mogelijk is. 

De tweede manier waarop de ontwikkeling van centrumgebieden 

in Nederland is bestudeerd is door middel van een casestudy op 

stadsniveau van Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. Zowel de 

ontwikkelingsgeschiedenis als de toekomstambities zijn hierbij be

keken. In alledrie de steden is een hierarchische voorzieningen

structuur nog herkenbaar, maar zijn ook perifere centra ontstaan 

die een bovenstedelijke rol vervullen en de hierarchie doorbreken. 

Een opvallend aspect is de opkomst van 'bijzondere concentraties' 

in de periferie, varierend van thematische winkelgebieden tot clus

ters van grootschalige vrijetijdsvoorzieningen. 

Om ook op de verschijningsvorm van nieuwe centrumgebieden in te 

kunnen gaan, zijn er naast literatuurverkenning en de casestudy op 

stadsniveau ook vijf concrete projecten geanalyseerd: de Zuidas, 

ArenA Boulevard, Alexandrium, Wilhelminapier en Strijp S. Bij deze 

analyse zijn de ruimtelijke en functionele ontwerpuitgangspunten 

gedestilleerd. Er komen een aantal hedendaagse kwaliteiten uit 

naar voren zoals netwerk centraliteit , representatie, functionaliteit 

en doelmatigheid en grootschaligheid . Daarnaast valt ook te con

stateren dat bij deze projecten gestreefd wordt naar diversiteit en 

een levendige stedelijke omgeving. Middelen die daarvoor ingezet 

worden zijn: een gemengd programma, ruimtelijke concepten voor 

gemengd ruimtegebruik, variaties aan onderling verbonden open

bare ruimten en verankering met de stedelijke omgeving. 

Naast een thematische analyse is het thema nieuwe centrumgebie

den ook benaderd door middel van de ontwerpstudie 'de periferie 

ligt centraal'. Gekozen is voor een locatie in de periferie van Eind

hoven, nabij een knooppunt van snelweg en openbaar vervoer. Een 

analyse van de netwerkstad Eindhoven toont aan dat deze locatie 

perifeer is, maar toch centraal ligt in Eindhoven. Naast een analyse 

van de netwerkstad Eindhoven vormt een analyse en streefbeeld 

voor twee stedelijke structuren (Westcorridor en A2 zone) de moti

vatie om ter plaatse van het plangebied een centrummilieu te ont

wikkelen. Verder laat een analyse van het terrein en zijn omgeving 

zien dat de locatie een typisch perifeer restgebied is met weinig 

ruimtelijke kwaliteit. De kwaliteit van de locatie ligt dan ook vooral 

in zijn netwerk centraliteit. Op basis van bovengenoemde drie ana

lyses is gekozen om de locatie te ontwikkelen volgens het ruimte

lijke concept: grootschalige centrumvoorzieningen in een park. Het 

ruimtelijk concept gaat uit van het vormen van een centrale par

kruimte met voorzieningen, van het maken van verbindingen met 

de directe stedelijke omgeving en van het strategisch plaatsen van 

landmarks en accenten aan die verbindingen. Het concept is uitge

werkt tot het ontwerp 'E1N0Hovenement': een park met vrijetijdsvoor

zieningen zoals een evenementenhal, een technologiemuseum en 

een wellnesscentrum. De kern van het ontwerp ligt in een overlap

ping van parkruimten met verschillende sferen en functies en in 

de verankering van die ruimten met de stedelijke omgeving. De 

centrale ruimte van het park wordt begeleid door bebouwingsac

centen en ligt op nieuwe verbindingen met Eindhoven, Meerhoven 

en Veldhoven. Het punt waar deze verbindingen samenkomen is 

geaccentueerd door een 'lichtplein' dat onder de snelweg doorloopt 

en als baken voor 'E1N0Hovenement' fungeert. In het ontwerp voor 

ErnoHovenement is gestreefd diversiteit en gemengd ruimtegebruik te 

stimuleren en samen te laten met hedendaagse eigenschappen als 

grootschaligheid en representativiteit. 

Ontwerpstudie en thematische analyse hebben samen de argumen

ten geleverd om te veronderstellen dat nieuwe centrumgebieden in 

de periferie zeker stedelijke kwaliteiten kunnen gaan bevatten. Het 

begrip stedelijkheid is namelijk niet aan een soort omgeving ge

bonden, en zou ook in de nieuwe centrumgebieden van de periferie 

kunnen ontstaan. Uit zowel ontwerpstudie als thematische analyse 



blijkt weliswaar dat er een aantal bedreigingen voor het ontstaan 

van stedelijke kwaliteit speelt, toch komen er oak voldoende aan

knopingspunten naar voren die wijzen op het feit dat er oak kansen 

voor stedelijkheid in hedendaagse perifere centrumgebieden zijn. 

Dit is wel een nieuwe, eigentijdse vorm van stedelijkheid, waarin 

gedeeltelijke eigenschappen van de traditionele stedelijkheid sa

mengaan met nieuwe, eigentijdse eigenschappen van centrumge

bieden. Met het ontwerp 'E. cttovenement' is geprobeerd om deze 

nieuwe stedelijkheid maximaal te stimuleren. Dit door een omge

ving met grootschalige volumes rand een gezamenlijke parkruimte 

te creeren waarin hedendaagse eigenschappen van centrumgebie

den zoals grootschaligheid, representatie en doelmatigheid een sy

nergie aangaan met het tijdloze en blijvend essentiele aspect van 

stedelijkheid: veelzijdigheid. 





1 INLEIDING 

'Cruciaa/ van de actuele ontwikke/ingen is dat er in de stromen en 

netwerken naast onmiskenbare decentralisatieverschijnse/en ook 

een belangrijke rec/ustering van activiteiten en reconcentratie van 

ontmoeting, macht, productie, verblijven en uitgaan plaatsvindt. 

Juist daar komt naast een oude ook een nieuwe stedelijkheid tot 

stand1• ' 

1.1 THEMA 

Dit citaat is een treffende typering voor de huidige veranderingen 

in het gebruik van de stad en haar ruimte, waaraan de recente 

overgang naar een postindustriele samenleving ten grondslag ligt. 

Een gevolg van d.ie overgang is het ontstaan van de netwerkstad, 

een nieuw type stad die wezenlijk anders is dan de traditionele 

hierarchische stad. Het is een stad waarin naast het stadscen

trum oak nieuwe centrumgebieden in de periferie een rol spelen 

op (boven)stedelijk schaalniveau. Deze nieuwe centrumgebieden 

bevatten andere eigenschappen en warden op een andere manier 

gebruikt dan de traditionele centrumgebieden. Ze vormen daarom 

het centrale thema van dit afstudeerproject. 

1.2 DOEL EN PROBLEEMSTELLING 

Het doel van deze studie is om - in het kader van de netwerkstad 

en nieuwe centrumgebieden - te onderzoeken of oak de perife

rie plaats kan bieden aan stedelijkheid en stedelijke kwaliteiten. 

Met betrekking tot stedelijkheid en stedelijke kwaliteit wordt in 

Nederland namelijk vrijwel uitsluitend aan de binnensteden en de 

19e-eeuwse stadswijken gerefereerd. Perifere centrumgebieden 

warden daarentegen vaak beschouwd als restlocaties zonder ruim

telijke kwaliteit. Wellicht biedt het ontstaan van de netwerkstad 

een kans om dit te veranderen? Door de kenmerken van nieuwe 

centrumgebieden bloat te leggen en door te ontwerpen aan een 

nieuw centrumgebied wordt in deze studie geprobeerd een ant

woord op die vraag te vinden. De probleemstelling van dit project 

luidt dan oak: 

• Kunnen in de nieuwe centrumgebieden van de postindustriele 

netwerkstad stedelijke kwaliteiten ontstaan? 

Door deze probleemstelling vanuit analytische en ontwerpende in

valshoek te benaderen is de essentie van stedelijke kwaliteit ach

terhaald en zijn argumenten naar voren gekomen die er op wijzen 

dat die essentie deels oak in de nieuwe centrumgebieden van de 

netwerkstad is te verwezenlijken. 

1) 
L. Boelens 2004, Stedenbouw en ruimtelijke ordening, 2004 nr 2, Sturen door 

netwerken, voor reclustering van ru imtel ijk beleid . 
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1.3 RELEVANTIE 
Kennis op het gebied van de netwerkstad en haar nieuwe centrum

gebieden is wenselijk omdat de opkomst van de netwerkstad een 

actuele en bovendien zeer ingrijpende ontwikkeling is. De netwerk

stad is een nieuw type stad waarin de ruimte anders gebruikt wordt 

dan voorheen. Voor ontwerpers en beleidsmakers impliceert dit een 

nieuwe houding ten aanzien van de inrichting en vormgeving van 

de stad. Daarvoor is kennis nodig. 

De veranderende verhouding tussen centrum en periferie is al lang 

een onderwerp van discussie. Vaak wordt de periferie nag gezien 

als restgebied zonder ruimtelijke kwaliteit. In dit project wordt be

bouwing op perifere locaties onderzocht. Zo verschaft het project 

inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van dit soort locaties 

en kan het een bijdrage leveren aan die discussie. 

De kwaliteit van de openbare en publieke ruimte is een van de 

meest urgente aandachtspunten met betrekking tot de inrichting 

van Nederland. Centrumgebieden zijn bij uitstek publieke plekken 

van de stad: een belangrijk deel van de stedelijke openbare ruimte 

wordt immers hier ervaren. Begrip van de problematiek van de pu

blieke ruimte van nieuwe centrumgebieden is daarom belangrijk. 

Dit project draagt hier aan bij door het bestuderen van en het ont

werpen aan de publieke ruimte van nieuwe centrumgebieden. 

1.4 OPBOUW 

Aan de hand van twee methoden is geprobeerd een antwoord te 

vinden op de probleemstelling. Ten eerste door een thematische 

analyse via een top-down methode: vanuit literatuur en cases is 

informatie gedestilleerd om zo specifiek inzicht te krijgen in het 

thema nieuwe centrumgebieden. Daarnaast is het thema via een 

bottom-up methode benaderd: door concreet een nieuw centrum

gebied in de periferie van Eindhoven te ontwerpen komen aspecten 

aan het licht die oak in het algemeen gelden. 

In hoofdstuk 2 'Aanpak en werkzaamheden' warden beide metho

den nader omschreven. Na dit hoofdstuk staan de daadwerkelijke 

resultaten centraal, te beginnen met hoofdstuk 3 'Thematische 

analyse'. Hierin warden de resultaten van de literatuurverkenning 

en de casestudy behandeld. Daarna wordt in hoofdstuk vier de ont

werpstudie 'de periferie ligt centraal' behandelt. Hierin wordt na een 

analyse op drie schaalniveaus het ontwerp van een nieuw centrum

gebied 'E1w1·1ovenement' toegelicht. Beide methoden komen samen 

in hoofdstuk 5 'Conclusie'. Hierin wordt vanuit beide invalshoeken 

een antwoord op de probleemstelling gegeven. Daarnaast warden 

in dit hoofdstuk aanbevelingen voor vervolgprojecten gedaan. 



2 AANPAK & WERKZAAMHEDEN 

2.1 BEGRIPPEN 
Dit hoofdstuk behandelt de projectopzet die zijn gehanteerd om 

de probleemstelling te kunnen beantwoorden. Eerst is echter uit

leg van enkele begrippen uit deze probleemstelling op zijn plaats. 

Zoals al uit de inleiding blijkt, luidt deze: 'Kunnen in de nieuwe 

centrumgebieden van de postindustriele netwerkstad stedelijke 

kwaliteiten ontstaan?' In deze studie bakenen drie criteria het be

grip centrumgebied af. Ten eerste dient er zoals de naam al doet 

vermoeden sprake te zijn van een gebied. Tegenwoordig worden 

vaak meerdere voorzieningen bij elkaar in een gebouw geplaatst. 

Dit soort gebouwen worden met de term (winkel)centrum aange

duid. Gebruik van het begrip centrumgebieden maakt duidelijk dat 

het in deze studie niet over dit type solitaire gebouwen gaat, maar 

over hele omgevingen met een centrumfunctie. Als tweede crite

rium dienen er in een centrumgebied centrumfuncties aanwezig te 

zijn. Dat wil zeggen publieke functies die mensen naar het gebied 

trekken. Hieronder vallen winkels, maar ook vrijetijdsvoorzieningen 

zoals concertzalen, bioscopen, musea, restaurants en cafes. Een 

derde voorwaarde is dat een centrumgebied een publieke ruimte 

moet zijn, dus vrij toegankelijk voor iedereen. De Efteling bijvoor

beeld is dus, hoewel het wel aan de eerste twee criteria voldoet, 

geen centrumgebied zoals dat in deze studie bedoeld wordt. 

Het tweede begrip uit de probleemstelling dat om uitleg vraagt 

is stedelijke kwaliteiten. De term stedelijk wordt in uiteenlopende 

betekenissen gebruikt. Soms gebruikt men het puur in de fysieke 

zin, namelijk om een gebied met een hoge bebouwingsdichtheid 

en veel hoge gebouwen te omschrijven. Andere keren wordt met 

stedelijk zoiets als 'stads' of 'typisch voor de stad' bedoeld. Ook 

wordt het vaak simpelweg gebruikt als tegenhanger van landelijk. 

Tenslotte wordt het begrip stedelijk ook gehanteerd om de sociaal

culturele eigenschappen van de stad aan te duiden. Het is kortom 

geen eenduidig begrip. Dit verslag bevat daarom ook een aparte 

paragraaf 'stedelijkheid en de stad' die dieper ingaat op wat de be

grippen stedelijke kwaliteit en stedelijkheid nu precies omvatten. 

2.2 AANPAK 
Om vanuit meerdere invalshoeken kennis op te doen over nieuwe 

centrumgebieden is het thema op twee manieren benaderd. Ten 

eerste via een thematische analyse. Deze methode houdt in dat 

door een analyse van literatuur en cases informatie wordt verkregen 

over centrumgebieden en de aspecten die daarmee samenhangen. 

Het is een top-down benadering in de zin dater van algemeen naar 

bijzonder wordt gewerkt. Eerst staat het algemene kader centraal , 

daarna wordt ingezoomd op specifieke steden en vervolgens op 

specifieke centrumgebieden. In deze studie bestaat de thematische 

analyse uit een literatuurverkenning, een casestudy op stadsniveau 

en een casestudy op projectniveau. 

De tweede manier die is toegepast om inzicht in nieuwe centrum

gebieden te verkrijgen is het ontwerpen van een nieuw centrumge

bied in de periferie van Eindhoven. Hierdoor komen via een andere 

invalshoek aspecten aan het licht, die mogelijk niet via de thema

tische analyse aan de orde zijn gekomen. Deze manier is meer 

een bottom-up benadering van het thema. Er wordt gewerkt van 

bijzonder naar algemeen: door aan een locatie te ontwerpen wordt 

algemene kennis verkregen over nieuwe centrumgebieden. Door 

het thema vanuit beide invalshoeken te benaderen wordt de uitein

delijke conclusie op een bredere basis onderbouwd. 



2.3 THEMATISCHE ANALYSE 

Literatuurverkenning 

Het doel van de literatuurverkenning is tweeledig. Ten eerste het 

verkrijgen van inzicht in het algemene kader en de huidige ont

wikkelingen rand de begrippen stedelijkheid, stedelijke openbare 

ruimte en de postindustriele netwerkstad. Deze begrippen blijken 

vooral een sociologische lading te hebben; veel informatie is dan 

oak verkregen uit literatuur met een (stads)sociologische inslag. 

Tijdens de literatuurverkenning bleek het belang van de sociale 

betekenis van stedelijke openbare ruimte. Om hier dieper op in te 

kunnen gaan is er oak sociaal-psychologische literatuur bij betrok

ken. Het tweede doel is het verkrijgen van concrete kennis van de 

ontwikkelingsgeschiedenis en de actuele ontwikkelingen van cen

trumgebieden in Nederland. Hierbij is vooral geput uit literatuur 

over stedelijke ontwikkeling, vastgoedontwikkeling en overheids

beleid. De bevindingen van de literatuurverkenning zijn weerge

geven in vier paragrafen: 'Stedelijkheid en de stad', 'De rol van 

stedelijke publieke ruimte', 'Een schets van de postindustriele stad' 

en 'Centrumgebieden in Nederland'. 

Casestudy stadsniveau 

Praktijkgrichte kennis is in deze studie verworven door de ontwik

keling van centrumgebieden in Amsterdam, Rotterdam en Eindho

ven te bestuderen. Er is voor deze drie steden gekozen omdat het 

allemaal grate steden in Nederland zijn en de ontwikkeling tot een 

netwerkstad met perifere centra op stadsniveau het eerst op zal 

treden in de grotere steden. Bij de analyse van deze drie steden is 

gebruik gemaakt van vier bronnen: eigen waarneming, literatuur 

over de ontwikkelingsgeschiedenis van de steden, ruimtelijke be

leidsplannen en de gemeentelijke informatieve websites. Uit deze 

bronnen is informatie gedestilleerd waarbij de volgende vragen aan 

de orde kw amen: 

• Waar bevinden zich bestaande en toekomstige centrumloca-

ties? 

• Op welk schaalniveau spelen zij een rol? 

• In welke periode zijn zij ontstaan? 

• Welke positie nemen zij in het stedelijk netwerk in? 

Op basis van deze informatie zijn vervolgens per stad kaartbeelden 

gemaakt die de ontwikkeling samenvattend weergeven. 

Casestudy projectniveau 

In de drie steden zijn vijf centrumlocaties nader bestudeerd om oak 

op de verschijningsvorm van nieuwe centrumgebieden in te kunnen 

gaan. Hierbij zijn verschillende centrumgebieden gekozen die uit 

de casestudy op stadsniveau naar voren komen, namelijk: de Zui

das, de ArenA Boulevard, de Wilhelminapier, Alexandrium en Strijp 

S. Deze vijf locaties hebben als gemeenschappelijke kenmerken 

dat het gemengde centra zijn en dat zij op (boven)stedelijk schaal

niveau een rol vervullen of de ambitie daartoe hebben. Ze kunnen 

daarom gerekend warden tot gebieden die vallen binnen het kader 

van deze studie, te weten 'centrumgebieden in de netwerkstad'. Dit 

is zo gekozen vanwege het thema netwerkstad. Omdat gemengde 

centra in de periferie van de stad pas sinds korte tijd ontstaan, is 

een aantal van de gekozen locaties nag geen voltooid centrumge

bied. Wei zijn de stedenbouwkundige plannen voor deze locaties 

bekend. Dit levert de moeilijkheid op dat voor deze gebieden niet 

daadwerkelijk kan warden getoetst hoe ze functioneren, ze bestaan 

immers nag niet. De ontwerpuitgangspunten kunnen echter wel 

warden geanalyseerd. De analyse van de vijf projecten is dan oak 

gericht op de ruimtelijke en functionele ontwerpuitgangspunten en 

op de positie die het centrumgebied in het netwerk van de stad in

neemt. 



2.4 ONTWERP VOOR EEN SPECIFIEKE LOCATIE 

Het doel van het ontwerp is om oak via een proefondervindelijke 

manier aspecten en ontwerpfactoren aan het licht te brengen die 

in het algemeen bij nieuwe centrumgebieden aan de orde zijn. Om 

in het kader van de netwerkstad te blijven is gekozen voor een lo

catie nabij een knooppunt van openbaar vervoer en snelweg, in de 

periferie van Eindhoven. Eerst is een stedelijke analyse van de net

werkstad Eindhoven gemaakt. Dit om in beeld te brengen hoe de 

netwerkstad Eindhoven eruit ziet en uit welke centra zij bestaat. Er 

kan namelijk alleen een nieuw centrumgebied warden ontworpen 

wanneer zicht is op de samenhang en de aard van de bestaande 

centrumgebieden. Vervolgens is een visie ontwikkeld ten aanzien 

van de twee belangrijkste stedelijke structuren die de omgeving 

van het plangebied bepalen. De rol die het plangebied kan vervul

len in deze structuren is immers bepalend voor de invulling. Uiter

aard is oak het gebied zelf onder de loep genomen. De analyse 

van stad, stedelijke structuren en plangebied heeft geresulteerd in 

een keuze voor het ruimtelijke concept voor de locatie. Al laatste 

stap is dit ruimtelijke concept uitgewerkt tot een concreet ontwerp. 

De resultaten warden in dit verslag weergegeven in het hoofdstuk 

'ontwerpstudie de periferie ligt centraal'. 



t-----------------------------~ 



3 THEMATISCHE ANALYSE 

Dit hoofdstuk behandelt de eerste van de twee invalshoeken die 

voor het onderzoek zijn gekozen: de thematische analyse. In de 

eerste drie paragrafen 'Stedelijkheid en de stad', 'De rol van ste

delijke publieke ruimte' en 'een schets van de postindustriele stad', 

wordt ingegaan op de centrale thema's stedelijkheid en stedelijke 

openbare ruimte en de actuele ontwikkelingen die bij deze the

ma's spelen. Daarna wordt in paragraaf vier concreter ingegaan op 

centrumgebieden door de ontwikkelingsgeschiedenis en de recente 

ontwikkelingen van centrumgebieden in Nederland te behande

len. Vervolgens komt de casestudy aan bod, eerst op stadsniveau, 

daarna op projectniveau. Er wordt in paragraaf zeven afgesloten 

met de belangrjjkste bevindingen . 

3.1 STEDELIJKHEID EN DE STAD 

Om de vraag te kunnen beantwoorden of er in de nieuwe centrum

gebieden van de stad oak nieuwe stedelijke kwaliteiten kunnen 

ontstaan, is kennis nodig van het thema stedelijkheid en stedelijke 

kwaliteiten. De literatuurverkenning hee~ inzicht in deze begrip

pen gegeven, deze paragraaf behandelt daarvan de belangrijkste 

bevindingen. 

Wat is de magie van de stad? Wat maakt de stad tot een plaats 

waar sprake is van stedelijkheid? Wat is stedelijkheid eigenlijk pre

cies, die veelgebruikte term om de kwaliteiten van de stad mee 

aan te duiden? Over dit soort vragen is veel geschreven, maar een 

eenduidig antwoord blijkt moeilijk te geven. In de literatuur wordt 

zelden een dekkende definitie van het begrip stedelijkheid gege

ven. Wei komt er een aantal steeds terugkerende kenmerken van 

stedelijkheid uit naar voren. 

De eerste van die kenmerken is veelzijdigheid. In fysieke, maar 

vooral oak in sociaal-culturele zin. In vrijwel alle literatuur over het 

stedelijkheid wordt dit aspect genoemd 1• Er is pas sprake van ste

delijkheid wanneer een omgeving veelzijdig is en er een diversiteit 

aan functies, gebruikers, gebouwen en ruimten aanwezig is. Deze 

pluriformiteit maakt een omgeving levendig, gevarieerd, span

nend, onvoorspelbaar en dynamisch. Allemaal trefwoorden die in 

de doorgenomen literatuur bij herhaling genoemd warden wanneer 

het gaat over het begrip stedelijkheid. 

Een tweede hoofdkenmerk dat terugkeert is de mogelijkheid tot 

sociaal-culturele interactie. Steden herbergen een diversiteit 

aan bewoners en bezoekers. Deze verscheidenheid aan mensen 

genereert een groat aantal (sub)culturen. De essentie van de stad 

is dat deze (sub )culturen samen in hetzelfde relatief kleine territo

rium leven (Zukin, 1995). Doordat ze van dezelfde ruimte gebruik

maken, vindt er hoe dan oak een interactie tussen de (sub)culturen 

plaats. Deze interactie tussen vreemden wordt door veel auteurs 

gezien als een van de belangrijkste kenmerken van stedelijkheid2 • 

Stedelijkheid concentreert zich juist in die gebieden van de stad 

waar een grate variatie aan culturen gebruik van maakt. 

1) 

Onder anderen de volgende auteurs zien fysieke en sociaa l-culturele diversiteit 

a ls een van de belangrijkste eigenschappen van stedel ijkheid of als een van de 

belangrijkste kwaliteiten van de stad : Zijderveld 1984, Rivlin 1994, Coeterie r 1994. 

Zukin 1995, Rowe 1999, van der Wouden 1999, Gehl & Gemzoe 2001, Haj er & 

Reijndorp 2001, Colenbrander 2002, Wooley 2003 . 

2) 

Dat het begrip stedelijkheid vooral een sociaa l-culturele beteken is heeft en dat de 

kwaliteit van de stad voorn amelijk ligt in de ( kans op) interactie tussen verschillende 

subculturen wordt door ondermeer de volgende auteurs benadrukt : Sennet 1977, 

Zijderveld 1984, Zuk in 1995, Sieverts 1997, Rowe 1999, va n der Wouden 1999, 

Hajer & Reijndorp 2001. 



Hoewel de essentie van stedelijkheid dus ligt in sociaal-culturele 

veelzijdigheid, heeft ze ook een fysieke component. Vaak ligt 

daarbij de nadruk op traditionele kenmerken zoals geborgenheid, 

beslotenheid en fijnmazigheid. Kenmerken die vooral in de histo

rische binnensteden en 19e-eeuwse stadswijken zijn terug te vin

den. In fysieke zin wordt het begrip stedelijkheid dan ook vaak 

gehanteerd in een historiserende, nostalgische context (o.a. Van 

der Wouden 2003, Hajer & Reijndorp 2003, Boomkens in van der 

Wouden 2003). Dit terwijl het - zeker gezien de twee eerder ge

noemde hoofdkenmerken - toch ook een begrip is dat op eigen

tijdse omgevingen van toepassing is. 

Een andere fysieke component van het begrip stedelijkheid is een 

hoge bebouwingsdichtheid. Dit kenmerk van stedelijkheid hangt 

uiteraard nauw samen met de eerder genoemde hoofdkenmerken 

van stedelijkheid: veelzijdigheid en sociaal-culturele interactie. Pas 

bij een hoge bebouwingsdichtheid kan er immers sprake zijn van 

een grate diversiteit aan functies en subculturen op een relatief 

klein oppervlak. Vaak wordt het begrip stedelijkheid echter ge

bruikt alsof het alleen maar om deze fysieke component gaat. Men 

spreekt over een stedelijke omgeving of over een hoge mate van 

stedelijkheid wanneer men eigenlijk bedoelt te zeggen dat een om

geving dichtbebouwd is. Een hoge bebouwingsdichtheid is echter 

niet het hoofdkenmerk maar slechts een voorwaarde voor de echte 

essentie van stedelijkheid, namelijk sociaal-culturele diversiteit. 

Bovengenoemde drie kenmerken (veelzijdigheid, sociaal-culturele 

interactie, fysieke component) zijn aspecten die steeds terugkomen 

in de literatuur over stedelijkheid en de stad. Deze drie kenmerken 

staan blijkbaar vast als kenmerken van stedelijkheid. Toch wordt 

het begrip ondanks die drie steeds terugkerende kenmerken toe

gepast op uiteenlopende omgevingen. Zo wordt met stedelijkheid 

soms de sfeer van de historische binnensteden bedoeld. Inderdaad 

kenmerkt die sfeer zich ondermeer door veelzijdigheid, sociaal-cul

turele interactie en een compacte bebouwingsdichtheid. In dit geval 

spelen echter ook zaken als historische uitstraling, geborgenheid, 

beslotenheid en een fijnmazig stedelijk weefsel een belangrijke rol 

voor de beeldvorming. In andere gevallen wordt met stedelijkheid 

juist een 'manhattanachtige' sfeer bedoeld. Ook hier kun je zeggen 

dat veelzijdigheid, sociaal-culturele diversiteit en een hoge bebou

wingsdichtheid de hoofdkenmerken zijn. M'aar hier bepalen ook de 

wolkenkrabbers, de drukke straten met rijen taxi's, de knipperende 

neonverlichting aan de gevels en de massale passagierstromen van 

en naar de subways de beeldvorming bij het begrip stedelijkheid. 

Zo zijn er meer voorbeelden denkbaar van stedelijkheid waarbij 

steeds een ander beeld of een andere omgeving hoort. Ondanks 

een aantal terugkerende kenmerken valt stedelijkheid dus niet in 

een beeld te vangen. Het is niet gekoppeld aan een type ruimte of 

een type omgeving. 

3.2 DE ROL VAN STEDELIJKE PUBLIEKE RUIMTE 

Functies van publieke ruimte 

In de literatuur wordt de functie van de openbare en publieke ruim

te1 in de stad op verschillende manieren ingedeeld. De indeling die 

in New City Spaces (Gehl & Gemzoe 2001) wordt gegeven is een 

goede basis. Hierin stellen de auteurs dat de openbare ruimte in de 

stad van oorsprong drie functies heeft, te weten een marktfunctie, 

een sociale functie (ontmoeting) en een verkeersfunctie. Vol

gens de auteurs is de balans tussen deze drie functies verstoord. De 

marktfunctie heeft zich voor een groat deel naar binnen verplaatst 

en ook voor de ontmoetingsfunctie is de fysieke openbare ruimte 

niet meer het enige podium. Wat overblijft is een dominantie van 

de verkeersfunctie in de fysieke openbare ruimte van de stad. 



Een functie die de auteurs van New City Spaces niet concreet noe

men, maar die in andere literatuur wel duidelijk naar voren komt, 

is de representatieve functie. In Latijns-Europa is representatie 

van oudsher een rol van de stedelijke publieke ruimte. Hier werden 

de stedelijke ruimten imponerend vormgegeven zodat ze represen

tatief waren voor de rijkdom en de elite van de stad. In Noordwest

Europa ontbrak deze functie: hier had de stedelijke ruimte voorna

melijk een utilitaire functie (Wagenaar in van der Wouden 1999). 

In de postindustriele periode krijgt de stedelijke openbare ruimte 

echter ook hier de rol om de stad te representeren. Door een pres

tigieuze inrichting worden de openbare ruimten van de stad ingezet 

in de concurrentiestrijd tussen steden om de beste vestig ingsloca

ties voor kantoren en voorzieningen. Het draait hierbij vooral om 

het beeld van de ruimte. Een van de kenmerken van de postindu

striele stad is dat deze beeldende functie de ontmoetingsfunctie 

van de ruimte gaat overheersen. Nieuwe media zorgen er immers 

voor dat veel activiteiten immaterieel zijn geworden en niet meer in 

de fysieke ruimte plaats hoeven te vinden. Omwille van het repre

senteren van de stad worden dus wel grote, prestigieuze ruimten 

gecreeerd, maar deze worden niet gebruikt als volwaardige stede

lijke openbare ruimten. Er ontstaat een openbaar beeld in plaats 

van een openbare ruimte (Nio in Lootsma 1996). 

Een vijfde functie van de openbare ruimte die veel wordt genoemd 

is die van de beleving (o.a. Metz 2002, Reijndorp 1996, Mommaas 

2000, Burgers 1992). De hedendaagse activiteiten in de publieke 

ruimte worden gekenmerkt door een nadruk op ervaringen; alles 

moet een 'event' zijn. De opkomst van een scala aan vrijetijds

voorzieningen - van overdekte kartbanen, skipistes en skatehallen 

tot wellnesscentra en musicaltheaters - is een uiting hiervan. Maar 

ook een meer gangbare activiteit in de publieke ruimte zoals winke

len wordt steeds meer als een vrijetijdsbesteding en een beleving 

ondergaan dan als een functionele noodzaak. De publieke ruimte 

hee~ hierdoor steeds meer een functie als podium voor het bele-

ven van ervaringen . De vele festivals en evenementen die tegen

woordig in de openbare ruimte van de stad worden georganiseerd 

getuigen hiervan. Toch is deze functie niet nieuw. In de 17e en 18e 

eeuw was er al sprake van uitbundige festiviteiten in de openbare 

ruimte van de stad (Sennet 1977), en ook in de middeleeuwen von

den vormen van vertier en vermaak voornamelijk in de openbare 

ruimte plaats. 

De vijf genoemde functies (markt, ontmoeting, verkeer, repre

sentatie, beleving) worden in The Urban Experience (Rivlin 1994, 

Coeterier 1994) nog verder aangevuld met de privacy functie - uit 

onderzoek blijkt paradoxaal genoeg dat mensen juist in de anoni

miteit van de openbare ruimte hun privacy zoeken - en de functie 

van de openbare ruimte als bron voor informatieverzameling. 

Van deze functies wordt de sociale functie vrijwel in alle literatuur 

als meest belangrijke aangemerkt. Hierbij gaat het niet om een 

ontmoetingsfunctie in enge zin, maar om een diepere sociale en 

sociaal-culturele betekenis. De volgende paragraaf gaat hier nader 

op in. 

1) 

De begrippen openbare ruimte en publieke ru imte worden in deze studie als volgt 

gebruikt. Met het begrip openbare ruimte wordt al le ruimte bedoeld die voor 

iedereen toegankelijk is. Het begrip publ ieke ruimte omvat dat gedeelte van de 

openbare ruimte dat een publieke functie heeft. Oat wil zeggen dat een grote groep 

mensen een reden heeft om die ruimte te bezoeken. Een woonstraat is dus over het 
algemeen wel een open bare ruimte, maar geen publieke ruimte. Een centrumgebied 

of een stadspark is zowel een openbare als een publieke ruimte. 



Sociale betekenis van stedelijke publieke ruimte 

Een kenmerk van openbare ruimte is dat ze toegankelijk is voor ie

dereen. Een kenmerk van de stad is dat ze de aanwezigheid van een 

grate diversiteit aan mensen en culturen herbergt. Openbare ruim

te in de stad, en dan vooral publieke ruimte, biedt dus per definitie 

een voedingsbodem voor de ontmoeting, interactie of confrontatie 

tussen deze culturen. Deze functie als voedingsbodem voor sociale 

contacten wordt gezien als de belangrijkste functie van openbare 

ruimte in een stad (o.a. Zukin 1995, Hajer & Reijndorp 2001). 

Sociale contacten 

Het belang van sociale contacten is in de psychologische en so

ciologische wereld onomstreden. Dit blijkt enerzijds uit sociaal

psychologische theorieen over het functioneren van de mens. Zo 

wordt onder andere gesteld dat sociale contacten een van de vijf 

fundamentele menselijke behoeften zijn: eten en drinken, veilig

heid, sociale contacten, waardering, zelfkennis (Maslow, 1954 in 

Wilke 1995). Anderzijds blijkt het belang van sociale relaties ook 

uit onderzoek. Zo toont een onderzoek naar welzijnsbeleving aan 

dat sociale contacten de belangrijkste indicatoren zijn voor de per

soonlijke welzijnsbeleving (Hortulanus 2003). 

Maar wat is nu precies de functie van sociale contacten? Hierover 

wordt in de sociaalpsychologische literatuur en de sociologische li

teratuur veel verteld. Lang niet alles hiervan is relevant voor de 

stedelijke publieke ruimten. De nauw met elkaar verbonden func

ties identiteitsontwikkeling, sociale vergelijking en socialisatie zijn 

dit wel en warden daarom hieronder behandeld. 

Een individu vormt zichzelf door identiteitsontwikkeling en zelf

ontplooiing. Sociale contacten zijn hierbij onmisbaar: zelfontplooi

ing kan uitsluitend plaats vinden door om te gaan met anderen en 

identiteitsontwikkeling gebeurt voornamelijk door de waardering 

en erkenning die men van anderen ontvangt. In de zogenoemde 

sociale identiteitstheorie van Tajfel wordt dit als volgt omschreven: 

een individu ontleent zijn identiteit voor een groat deel aan de so

ciale groep waarvan dit individu zich deel voelt (Van der Lans in 

Wilke 1995, Heller & Rook in Hortulanus 2003). 

Een aspect dat hier nauw mee samenhangt, is sociale vergelij

king. Dit begrip houdt in dat een individu zijn eigen gedrag verge

ljjkt met het gedrag van anderen en zo een bevestiging zoekt van 

het wenselijke gedrag. Belangrijk hierbij is dat ieder individu de 

fundamentele behoefte heeft om ergens bij te horen. Door soci

ale vergelijking met anderen wordt er door het individu een wij/zij 

onderscheiding gemaakt, die zeer invloedrijk is. Sociale contacten 

zijn daarmee bepalend voor de gedachten, de meningen en het ge

drag van een individu (Tajfel 1978 in Wilke 1995). Hierdoor hebben 

sociale contacten naast een persoonlijk belang (identiteitsvorming 

en gedragsbevestiging) ook een maatschappelijk belang. Dit wordt 

wel aangeduid met de term socialisatie: 'een proces waarin een 

individu zich bepaalde wenselijk geachte waarden, normen, ver

wachtingen, vaardigheden en gedragskenmerken eigen maakt. Het 

is een proces waarin een individu gevormd wordt door zijn/haar 

sociale en culturele omgeving'. Door dit proces van overdracht van 

opvattingen, houdingen, waarden en normen vindt er als het ware 

een socialisatie plaats van individuen tot burgers als onderdeel van 

de samenleving (Hortulanus 2003). 

Sociale contacten en de publieke ruimte 

De genoemde functies van sociale contacten (identiteitsvorming, 

sociale vergelijking en socialisatie) zijn erg breed en abstract. Wat 

is nu de concrete rol van de stedelijke openbare ruimte hierbij? Om 

hierachter te komen is het nodig te weten wat nu de sociale contac

ten zijn die specifiek in de stedelijke publieke ruimte plaatsvinden. 

Sociale contacten vinden immers in allerlei verbanden plaats, zoals 

in de familie, op het werk, op school, in de kerk en in de buurt. 

Waarin onderscheiden sociale contacten in de stedelijke openbare 

ruimte zich nu van sociale contacten in andere verbanden? Het ant-



woord hierop is in diversiteit. In sociale verbanden zoals de fami

lie, de school en het werk is er vooral sprake van sociale contacten 

binnen de 'eigen wereld', de wereld van 'ons soort mensen'. In de 

stedelijke publieke ruimte is er juist de kans op confrontatie met 

de ander. Dit is een typisch stedelijke kwaliteit (zie paragraaf ste

delijkheid en de stad). In de openbare plekken van de stad wordt 

een individu geconfronteerd met mensen die anders zijn, tot een 

andere groep behoren, andere opvattingen hebben, ander gedrag 

vertonen en andere normen en waarden hanteren. In tegenstelling 

tot andere sociale verbanden is er in de stedelijke openbare ruimte 

dus kans op de ervaring van een publiek domein1
. Hiervoor hoeft 

er niet eens letterlijk sprake te zijn van sociale contacten, maar 

kunnen waarneming en confrontatie al voldoende zijn (o.a. Hajer 

& Reijndorp 2001). 

Deze ervaring van publiek domein is essentieel voor identiteitsvor

ming en het proces van socialisatie. Immers, als alle sociale contac

ten binnen het privedomein, de eigen wereld van 'ons soort mensen' 

plaats zouden vinden, hoe kan men zich dan volledig ontplooien? 

Men zou alleen de eigen wereld kennen en niet de maatschappe

lijke, culturele werkelijkheid. Men zou zich alleen maar kunnen ver

gelijken met mensen uit een groep waartoe men zelf ook behoort, 

waardoor identiteitsvorming en socialisatie nooit volwaardig plaats 

zouden kunnen vinden. De stedelijke openbare ruimte daarente

gen drukt de maatschappelijke werkelijkheid wel uit. Hier kan dus 

wel sprake zijn van oordeel door confrontatie. Een van de grootste 

belangen van de stedelijke publieke ruimte is daarom de ervaring 

van een publiek domein dat bijdraagt aan de identiteitsvorming en 

socialisatie van individuen. 

3.3 EEN SCHETS VAN DE POSTINDUSTRIELE STAD 

Op dit moment bevindt de Westerse samenleving zich in de over

gang van een industriele samenleving naar een postindustriele sa

menleving. Deze overgang is veel meer dan alleen een economi

sche verschuiving; hij leidt tot een compleet ander gebruik en een 

andere verschijningsvorm van de stad en haar openbare ruimte. 

Daarmee is het een zeer relevant gegeven voor deze studie. 

De overgang naar een postindustriele samenleving 

De industriele samenleving is ontstaan doordat technologische ont

wikkelingen in de achttiende en negentiende eeuw de mogelijk

heid boden tot massaproductie. Als gevolg daarvan ontstond er een 

nieuwe sociale klasse: de arbeiders. Op vergelijkbare wijze vond er 

in de afgelopen decennia weer een golf van technologische ontwik

kelingen plaats. Nu maken technologische ontwikkelingen de we

reld kleiner. Industriele massaproductie wordt daardoor aan verre 

lagelonenlanden overgelaten. De westerse maatschappij richt zich 

hoofdzakelijk op de kenniseconomie. Weer leiden economische ont

wikkelingen tot een ander type werknemer en tot een nieuwe so

ciale klasse: de nieuwe middenklasse. Deze nieuwe middenklasse 

kan haar tijd flexibeler indelen, heeft een hoger opleidingsniveau, 

is zeer mobiel en besteedt haar vrije tijd op steeds meer verschil

lende manieren (Heme/ en Van Uum in Van der Wouden 1999). Zo

als we in de volgende twee paragrafen zullen zien heeft dit een zeer 

grote impact op het gebruik van de stad en haar openbare ruimte. 

1) 

Het begrip publiek domein wordt als volgt gedefinieerd: plaatsen waar uitwisseling 

tussen verschillende maatschappelijke groepen kan plaatsvinden en oak 

daadwerkelijk plaatsvindt (Hajer & Reijndorp 2001). Een andere definitie is: er is 

sprake van publiek domein wanneer verschillende groepen aan een bepaalde plaats 

hechten en op een of andere manier tot een vergelijk moeten zien te komen (Hajer 

& Reijndorp 2003). 



Sociaal-culturele ontwikkelingen 

Veel van de sociaal-culturele ontwikkelingen die de transformatie 

naar een postindustriele samenleving met zich meebrengt zijn van 

invloed op de stad en haar publieke ruimte, en daarmee van belang 

voor deze studie. Deze paragraaf beschrijft dan oak de sociaal

culturele ontwikkelingen die het meest relevant zijn voor stad en 

openbare ruimte. 

Immaterialisatie 

Onder invloed van technologische vooruitgang en de verhoogde le

vensstandaard beschikt vrijwel iedereen over moderne communi

catiemiddelen zoals televisie, radio, internet en mobiele telefoon. 

Om een indruk te krijgen van wat er zich in de maatschappij af

speelt hoeft men zich daarom niet meer daadwerkelijk in de con

crete, materiele openbare ruimte te begeven (Sieverts 1997). Via 

het medialandschap kan namelijk hetzelfde doel warden bereikt. 

De materiele openbare ruimte verliest hiermee gedeeltelijk een 

van zijn belangrijkste functies aan de immateriele ruimte van het 

medialandschap, namelijk het uitdrukken van de maatschappelijke 

werkelijkheid (Nio en Reijndorp 1996). Het medialandschap zuigt in 

zekere mate de fysieke openbare ruimte leeg, waardoor deze aan 

betekenis inboet. 

Complexere binding met ruimte 

In de postindustriele stad is de binding die de stadsbewoner met 

de ruimte heeft complex geworden. De belangrijkste oorzaak hier

van is de hoge mobiliteit. Enerzijds in ruimtelijk opzicht: men kan 

steeds makkelijker op steeds meer plaatsen in de stad komen. An

derzijds in sociaal opzicht: het sociale netwerk van een individu 

strekt zich uit over een steeds grater gebied. Deze hoge ruimtelijke 

en sociale mobiliteit leidt tot een afname van de plaatsgebonden

heid. Hiermee wordt bedoeld dat de belevingswereld van de stads

bewoner steeds minder gebonden is aan een specifieke locatie. 

De afname van de plaatsgebondenheid leidt tegelijkertijd tot een 

verveelvoudiging van de plaatsgebondenheid (Van der Wouden 

1999). Hoewel dit paradoxaal lijkt, is het dit niet. Men is steeds 

minder aan een plaats gebonden, maar bindt zich tegelijkertijd aan 

een steeds grater netwerk van meerdere plaatsen. Hierbij is sprake 

van een individuele ruimtelijke ordening en een gebruik van de 

ruimte a la carte (Hajer en Reijndorp 2001 ). Iedere stadsbewoner 

stelt zijn eigen netwerk samen van plaatsen die voor hem van be

lang zijn en creeert zo zijn eigen stad. De binding die de stadsbe

woner met de ruimte heeft is daarmee veel complexer geworden 

dan in de industriele stad, waar het voornamelijk een kwestie van 

buurt, wijk en stadsdeel was. 

Subculturen 

De ontwikkeling van de pre-industriele stad via de industriele stad 

naar een postindustriele stad is een ontwikkeling geweest van een 

gesloten naar een open stad. De postindustriele stad is dus veel 

opener dan de pre-industriele en de industriele stad. Het is geen 

autonome, besloten politieke eenheid meer en ze is door toegeno

men mobiliteit en globalisering toegankelijk voor een steeds gra

ter en meer divers publiek (Van der Wouden 1999). Hierdoor is 

de stedelijke bevolking van de postindustriele stad erg gevarieerd. 

Onder invloed van individualisering, waarbij persoonlijke ontwikke

ling centraal staat, ontstaan er bovendien steeds meer leefstijlen 

en steeds meer verschillende vormen van vrijetijdsbesteding. In de 

postindustriele samenleving wordt de stad dan oak gebruikt door 

een steeds grotere variatie aan subculturen. 

Overheersing privedomein 

In de postindustriele samenleving is het privedomein belangrijker 

geworden dan het publieke domein. De publieke ruimte verl iest 

hierdoor aan betekenis. De voornaamste oorzaak van dit proces is 

de individualisering . Naar dit begrip wordt in vrijwel alle literatuur 

over de openbare ruimte verwezen. Het houdt in dat de betekenis 



van sociale relaties afneemt en het individu steeds meer is gericht 

op zelfontplooiing en identiteitsvorming (Van der Wouden 1999). 

Hoewel het een kenmerk is van de postindustriele samenleving, 

vindt de individualisering zijn oorsprong in de industriele samen

leving. Door de opkomst van het kapitalisme, de secularisering en 

het familieleven wordt persoonlijke ontwikkeling in deze periode 

belangrijk. Het publieke domein is dan echter nog de plaats waarin 

deze persoonlijke ontwikkeling plaatsvindt. In de 20e eeuw veran

dert dit. Sociale interactie en persoonlijke ontwikkeling gaan dan 

steeds meer in het intieme privedomein plaatsvinden. Onder in

vloed van deze 'tirannie van intimiteit' verliest het publieke leven 

aan betekenis(Sennet 1977). 

Commercialisering en privatisering 

Een van de meest tastbare kenmerken van de postindustriele sa

menleving is de afname van de industriele activiteiten ten gunste 

van de kenniseconomie. In plaats van het huisvesten van een om

vangrijke industrie bepaalt nu het aantrekken van zoveel mogelijk 

kennisgerelateerde bedrijven het economische succes van steden. 

Steden voeren een onderlinge concurrentiestrijd om zoveel moge

lijk van dit soort bedrijven naar zich toe te trekken. Dit betekent 

dat steden commerciele producten zijn geworden die op de markt 

gezet moeten worden. Prestige en representatie naar buitenstaan

ders toe warden daarom steeds belangrijkere factoren (Burgers 

in Van der Wouden 1999). Om deze representativiteit te bereiken 

hebben de steden investeringen van private partijen hard nodig. 

Het gevolg is een verschuiving in de verhouding tussen publieke en 

private partijen in het voordeel van de laatstgenoemden. 

Verconsumering 

De huidige stadsbewoner is hoger opgeleid, mobieler, flexibeler en 

gevarieerder dan voorheen. Dit leidt tot een ander gebruik van de 

stad en een andere stedelijke cultuur. Als er een woord is dat deze 

cultuur treffend omschrijft, dan is het wel 'consumptiegericht'. Voor 

de stadsbewoners is het uitdrukken van hun identiteit door produc

ten aan te schaffen erg belangrijk geworden. Bij het consumeren 

ligt de nadruk niet alleen op het product, maar wordt de beleving 

ook steeds belangrijker. Consumeren wordt een 'event'. De plaat

sen waar deze 'events' kunnen worden ervaren zijn de plaatsen 

van massaconsumptie en massarecreatie, de 'Dreamscapes of con

sumption' (Zukin 1991). 

Ruimtelijke impact 

Gewijzigde verhouding centrum - periferie 

Onder invloed van de verhoogde mobiliteit, commercialisering en 

de toegenomen consumptiegerichtheid zijn de verhoudingen tussen 

centrum en periferie veranderd. Dit proces verliep in grote lijnen 

als volgt. Commercialisering en consumptiegerichtheid leidden tot 

schaalvergroting. In de binnenstad was niet voldoende ruimte om 

deze schaalvergroting op te vangen. Tegelijkertijd werd de periferie 

door de verhoogde mobiliteit steeds beter bereikbaar, voor steeds 

meer mensen. De combinatie van beide ontwikkelingen leidde er

toe dat de zuigkracht van de periferie toenam, met name voor 

economische en publiekstrekkende, grootschalige voorzieningen. 

Het centrum is hierdoor niet meer de enige plek van economische 

concentratie en publiekstrekkende functies (Hall, 1998). De peri

ferie van de postindustriele stad is dan ook verstedelijkt tot een 

'willekeurige verzameling van office parks, shopping malls, leisure 

centres en themaparken' (Hajer & Reijndorp 2001 ). Een opvallend 

contrast dus met de industriele stad, die nog een helder afgeba

kend geheel vormde van centrum, woonschillen en een periferie 

van bedrijventerreinen. De postindustriele stad is geen afgebaken

de stad meer maar een stedelijk veld zonder duidelijke grenzen 

(Sieverts 1997). 



Het ontstaan van de netwerkstad 

In de paragraaf sociaal-culturele ontwikkelingen is beschreven dat 

de postindustriele stadsbewoner mobiel en niet plaatsgebonden is 

en gebruik maakt van een netwerk van plaatsen. Dit is een ander 

gebruik van de stad dan in de hierarchisch opgebouwde industriele 

stad het geval was. Langzaam leidt dat oak tot een andere struc

tuur van de stad. De hierarchische stad verandert in een netwerk

stad. Deze netwerkstad bestaat uit centra die niet meer warden 

gedefinieerd door hun ligging in stadsdeel, wijk of buurt, maar door 

hun positie in het netwerk. Niet alleen het fysieke netwerk (infra

structuur, OV- systeem), maar oak het mentale netwerk (bekend

heid, aantrekkingskracht, mate van concentratie) speelt een rol. 

De plekken die op de dichtste verknopingen binnen dat netwerk 

liggen zijn of warden centra die niet meer ondergeschikt zijn aan 

de binnenstad. Op dit moment bevinden de meeste Westeuropese 

steden zich in een tussenvorm van een puur hierarchische stad en 

een volledige netwerkstad (Sieverts 1997). 

Functionalisering en thematisering 

Als gevolg van de tendens van commercialisering en privatisering 

zijn veel stedelijke publieke ruimten onderhevig aan functionalise

ring. Hiermee wordt bedoeld dat de ruimten zo functioneel mogelijk 

voor een specifiek, commercieel doel warden ontworpen. Ruimten 

warden geprogrammeerd zodat zo effectief mogelijk 'crowd hand

ling' plaats kan vinden. Beheersbaarheid en controleerbaarheid zijn 

de bepalende factoren. Het gevolg is het ontstaan van 'zero friction' 

ruimten' (Hajer en Reijndorp 2001), statische monoculturen (Van 

Toorn in Lootsma, 1996) of "non-places" (Boyer in Lootsma, 1996). 

Allemaal andere benamingen voor dezelfde ontwikkeling: het ont

staan van homogene ruimten, waarin door functionalisering geen 

plaats is voor contact. Een van de duidelijkste uitingen van deze 

ontwikkeling is thematisering. Het programmeren van een ruimte 

voor slechts een thema. Voorbeelden van gethematiseerde publie

ke ruimten zijn meubelboulevards en entertainment centers. 

Segregatie in de openbare ruimte 

Het ontstaan van subculturen en de dominantie van het privedo

mein vertalen zich ruimtelijk door het ontstaan van enclaves van 

'ans soort mensen'. Er wordt in dit kader oak wel van capsulaire ste

den gesproken (Boomkens 2002) en van segregatie in de openbare 

ruimte (Nio en Reijndorp 1996, Burgers in Van der Wouden 1999). 

Naast het publieke domein en het privedomein ontstaat er zo een 

derde domein, het parochiale domein. In deze driedeling dient het 

privedomein voor de meest intieme relaties, het parochiale domein 

voor het persoonlijke sociale netwerk van ans soort mensen en het 

publieke domein voor de confrontatie met vreemden (Lofland 1989 

in Hortulanus 2003). Door deze parochialisering gaat de stedelijke 

openbare ruimte steeds meer dienen voor het prive- en het paro

chiale domein. Het publieke domein verliest aan betekenis. 

Esthetiseri ng 

In hun onderlinge concurrentiestrijd voor vestigingslocaties zetten 

de steden representativiteit en visuele aantrekkingskracht als wa

pens in. Deze aspecten warden echter zo dominant dat er gespro

ken wordt van esthetisering. Dit houdt in dat slechts een betekenis 

aan een stedelijke openbare ruimte wordt toegewezen, namelijk 

die van "looking good". Andere functies van de openbare ruimte 

raken ondergesneeuwd. 

Privaatcollectieve ruimten 

Private partijen gaan een steeds belangrijkere rol spelen bij het re

aliseren van ruimtelijke projecten in de stad. Dit leidt ertoe dat veel 

stedelijke publieke functies gezamenlijk in privaat beheerde ruim

ten warden ondergebracht. De ontmoetingsfunctie is hierdoor voor 

een belangrijk deel verplaatst van de openbare ruimte naar private 

ruimten (Nio in Lootsma 1996). Hierdoor ontstaat een nieuw type 

ruimte: de privaat collectieve ruimte. In de postindustriele stad 

gaan steeds meer ruimten die in feite niet openbaar zijn, als dit 



soort collectieve ruimten fungeren. Er is sprake van een privatise

ring van het publieke domein (Nia en Reijndorp 1996). 

3.4 CENTRUMGEBIEDEN IN NEDERLAND 

Een functionele, hierarchische voorzieningenstructuur 

Vrijwel iedere Nederlandse stad heeft van oorsprong een duidelijk 

centrum. In de loop van de tijd hebben de steden zich geleide

lijk uitgebreid random deze oorsprankelijke kern. Er ontstond een 

verdeling waarbij de uitbreidingen random de kern woongebieden 

werden en de kern zelf bedrijvigheid en winkels ging bevatten. De 

centrale kern werd zo oak functioneel het centrum van de stad; de 

bin nenstad. 

Toen de steden zich verder bleven uitbreiden, bleek het niet meer 

voldoende om alleen in de binnenstad voorzieningen te hebben. Dit 

leidde tot het ontstaan van winkelcentra in de woonwijken. In het 

begin van de 20e eeuw, maar oak in de grate stadsuitbreidingen na 

de tweede wereldoorlog, zijn er veel van dit soort centra verrezen. 

Dit is gebeurd via een zeer strikte functionele hierarchische struc

tuur van stadsdeel-, wijk- en buurtcentra (Terpstra, 1998). Twee 

concepten hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld, namelijk de 

centrale plaatsen theorie en de wijkgedachte. 

De centrale plaatsen theorie van Christaller uit 1933 gaat ervan 

uit dat producten waar weinig vraag naar is een grater verzor

gingsgebied nodig hebben dan praducten waar veel vraag naar is 

(Lambooy 1997, Bolt 2003 in Post 2004). Met andere woorden: een 

juwelier heeft een grater verzorgingsgebied nodig dan een bakker. 

Zo komt Christaller tot een indeling van centra van verschillende 

orde volgens een verzorgingspiramide. Onderaan in de piramide 

staan centra met een klein verzorgingsgebied, hiervan zijn er heel 

veel. Naarmate een centrum hoger in de piramide staat is het aan

tal minder, maar het verzorgingsgebied grater. De centra van een 

hogere orde bevatten hierbij zowel de voorzieningen die oak al in 

de 'lagere' centra aanwezig zijn als extra voorzieningen met een 

grater verzorgingsgebied. 

Hoewel het model van Christaller erg theoretisch is en sommige 

aannames inmiddels zijn achterhaald, is het toch de belangrijkste 

basis geweest voor het naoorlogse detailhandelsbeleid in Neder

land. Het model sloot mooi aan bij de toen heersende wijkgedach

te. Deze gedachte gaat ervan uit dat er in wijken en buurten een 

gemeenschapsgevoel bestaat en dat de bewoners een binding met 

de wijk en buurt hebben. Door iedere buurt, iedere wijk en ieder 

stadsdeel een eigen winkelcentrum te geven wordt deze binding 

bevorderd. Deze gedachte sluit naadloos aan op het hierarchische 

model van Christaller. In veel steden is dan oak een structuur van 

buurt-, wijk- en stadsdeelcentra ontstaan, geheel volgens het hie

rarchische principe van Christaller. 

In de periode waarin de hierarchische structuur ontstaat graeien de 

binnensteden uit tot de centrumgebieden die het hoogst in de hie

rarchie staan. Het aanbod aan winkels en voorzieningen stijgt hier 

explosief. Enerzijds komt dit doordat het inwonertal van de steden 

enorm stijgt, en er dus ook meer voorzieningen nodig zijn. Ander

zijds is er ook sprake van toenemende welvaart, waardoor er ook per 

inwoner meer behoefte aan voorzieningen is. De toegenomen wel

vaart leidt niet alleen tot uitbreiding van het aantal voorzieningen, 

maar oak van het aantal typen voorzieningen. Naast winkels voor 

de noodzakelijke praducten ontstaan er onder andere oak winkels 

voor luxe producten en technische apparatuur, en voorzieningen 

voor vrijetijdsbesteding zoals lunchrooms, restaurants en theaters. 

De binnensteden en de gratere dorps- of stadsdeelcentra blijven 

lange tijd de enige plekken waarin dit soort voorzieningen voor

komen. De functie van deze centra verandert van 'boodschappen 

doen' naar 'winkelen en vrije tijdsbesteding' (VROM-raad 2006). 



Behoefte aan overige typen centrumgebieden 

Al vrij snel na het ontstaan van de hierarchische voorzieningen

structuur in de Nederlandse steden blijkt dat deze structuur niet 

voldoende is. Er is een aan het einde van de jaren zestig behoefte 

aan een aanvulling op deze structuur in de vorm van perifere de

tailhandelvestigingen (PDV). De oorzaak hiervan is een combinatie 

van marktwerking, toenemende mobiliteit en schaalvergroting. De 

marktwerking zorgt ervoor dat de explosieve toename van het aan

tal voorzieningen in de binnenstad tot hogere grondprijzen leidt. 

Dit volgens het principe van de cumulatieve causatie theorie van 

Myrdal die ervan uitgaat dat concentratie van voorzieningen leidt 

tot een waardestijging van het gebied (Bolt 2003 in Post 2004). 

Uiteindelijk wordt een kritisch punt bereikt waarop voor sommige 

winkels het voordeel van de locatie niet meer opweegt tegen het 

nadeel van de hoge grondprijzen. Winkels met een grate opper

vlakte en een lage praductiviteit per vierkante meter ondervinden 

hiervan het graotste nadeel. Als er al ruimte is in de binnenstad 

voor dit soort winkels is de grondprijs te hoog. Tegelijkertijd is hier 

door de schaalvergroting wel veel vraag naar. De groeiende mobi

liteit zorgt ervoor dat de periferie een acceptabel alternatief wordt. 

In de periode na 1971 ontstaan er perifere detailhandelsvestigin

gen op de goed bereikbare snelweglocaties rand de Nederlandse 

steden. 

Het Neder/andse antwoord 

Ten opzichte van andere landen is er in Nederland afwijkend gere

ageerd op de behoefte aan perifere detailhandel (Evers 2004). De 

Nederlandse regering voerde een zeer restrictief detailhandelsbe

leid, wat nogal wat beperkingen voor de PDV-locaties opleverde. Al 

twee jaar na het verschijnen van de eerste PDV-locatie in 1971 in 

Vlissingen verscheen er een regeringsstandpunt om perifere ves

tiging te beperken tot branches die niet concurrerend zijn voor de 

bestaande stedelijke detailhandelsstructuur. Het gaat dan om de 

branches die vallen onder de noemer volumineuze handel, zoals 

auto's, boten, caravans, grove bouwmaterialen en landbouwwerk

tuigen. In 1976 wordt deze restrictie nag verder doorgevoerd door 

een distributisch planologisch onderzoek (DPO) verplicht te stellen 

bij iedere uitbreiding van het winkelareaal. Dit betekent dat het 

winkelareaal alleen mag warden uitgebreid wanneer het DPO aan

toont dat dit niet schadelijk is voor de bestaande winkelcentra. De 

gigantische supermarkten of shopping malls in de periferie, zoals 

die in het buitenland te vinden zijn, zijn er hierdoor in Nederland 

nooit gekomen. Hier bleef perifere detailhandel in eerste instantie 

beperkt tot de volumineuze handel. 

In 1984 vindt een kleine aanzet tot liberalisering plaats doordat de 

branches in het PDV-beleid warden uitgebreid met meubelzaken en 

bouwmarkten (Terpstra, 1998). Hierdoor konden in de jaren tach

tig bouw- en tuincentra ontstaan in de periferie, maar oak de zoge

heten meubel- of woonboulevards. Een tweede liberalisering vindt 

plaats in 1995. In het locatiebeleid warden dan naast PDV-locaties 

oak GDV- locaties toegestaan (grootschalige detailhandelvestigin

gen). Voor deze locaties gelden geen beperkingen qua branches 

maar alleen qua locatie (beperkt tot de dertien stedelijke knoop

punten) en omvang (minimaal 1500m2 per winkel). Dit heeft de 

ontwikkeling van bijvoorbeeld de megastores in Alexandrium en de 

ArenA Boulevard mogelijk gemaakt (Janette, 2004). Oak konden 

door liberalisering van het beleid de zogeheten Factory Outlet Cen

ters (FOC) ontstaan. 

Samengevat hebben perifere centra zich in Nederland grofweg ont

wikkeld in vier generaties. Van incidentele meubelzaken op een be

drijventerrein, via gestructureerde boulevards en overdekte woon

malls tot de gemengde centrumgebieden van deze tijd. Inmiddels 

telt Nederland 77 woonboulevards van elk minimaal 10.000 m2 en 

een totaal van 1.8 miljoen m2 verkoop vloeroppervlak. 



Huidige tendensen 

In de vijfde nota ruimtelijke ordening (2004) en de daarop volgen

de nota ruimte (2006) is er weer een stap gezet die het restrictieve 

detailhandelsbeleid liberaler maakt. In de nota is een decentra

lisatie van het detailhandelsbeleid opgenomen. Dit betekent dat 

gemeenten zelf hun beleid ten aanzien van perifere detailhandel 

mogen voeren. Vanuit de rijksoverheid warden er geen beperkin

gen meer opgelegd. Dit kan dus leiden tot nieuwe typen van cen

trumgebieden in de periferie (Janette 2004). 

Een belangrijke ontwikkeling bij nieuwe centrumgebieden is de op

komst van de vrijetijdseconomie. De overgang naar een postindu

striele stad betekent een transformatie van de stedelijke economie. 

Grofweg vindt deze transformatie als volgt plaats: de economie 

van steden is eerst gebaseerd op industrie, vervolgens op dien

sten en daarna op vrijetijdseconomie (VROM-raad 2006). Op dit 

moment bevinden de Nederlandse steden zich in de fase waarin 

de vrijetijdseconomie steeds belangrijker wordt in de concurrentie 

met andere steden. 

Een groat deel van de vrijetijdsvoorzieningen neemt veel ruimte 

in beslag. De periferie komt daarom in aanmerking voor vestiging. 

Decentralisatie van het beleid maakt dit mogelijk. Een actuele ont

wikkeling is dan oak de behoefte van veel steden aan een nieuw 

type centrumgebied met vrijetijdsvoorzieningen in de periferie. De 

opkomst van gebieden met nieuwe benamingen als urban enter

tainment centers, megaplexen, skiramides en wellness resorts ge

tuigen hiervan. Met de komst van publieke vrijetijdsvoorzieningen 

in de periferie ontstaat er een behoefte aan ruimtelijke kwaliteit in 

de periferie die er bij de PDV-locaties nag niet was. 'Een behoefte 

aan een nieuwe ruimtelijkheid die zich ergens bevindt tussen de 

binnenstedelijke kleinschaligheid en de meubelboulevardachtige 

grootschaligheid'. (VROM-raad 2006) 

3.5 CASESTUDY STADSNIVEAU 

Nederlandse steden bevatten uiteenlopende typen centrumgebie

den en hebben momenteel volop de ambitie om onder andere in de 

periferie nag meer nieuwe centrumgebieden te ontwikkelen. Dat 

blijkt uit dit hoofdstuk dat de analyse van Amsterdam, Rotterdam 

en Eindhoven behandelt. Het doel van deze analyse is tweeledig. 

Ten eerste te achterhalen hoe de ontwikkelingsgeschiedenis heeft 

plaatsgevonden van de verschillende centrumgebieden die in de 

stad voorkomen. Daarnaast heeft de analyse als doel om huidige 

ontwikkelingen en de toekomstambities in kaart te brengen. Dit 

levert samen met de bevindingen uit de literatuurverkenning basis

kennis op van de verschillende soorten centrumgebieden, jong en 

oud, die in de Nederlandse steden voorkomen. 

Rotterdam 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

In de 13e eeuw ontstaat de handelsnederzetting Rotterdam. Lan

ge tijd bleef de omvang beperkt tot het gebied tussen de huidige 

Hoogstraat en de Boompjes. In de 16e en 17e eeuw vindt er een 

opleving van de handel plaats en warden de eerste havens aange

legd. De stad groeit in deze periode uit tot het gebied dat nu de bin

nenstad vormt. Vervolgens blijft het rustig tot halverwege de 19e 

eeuw wanneer Rotterdam wordt aangesloten op het spoorwegen

net. De stad wordt hierdoor in een klap een belangrijk knooppunt 

op de lijnen Noordzee - Ruhrgebied en Amsterdam - Antwerpen. 

Het betekent een explosieve groei van de stad, Rotterdam wordt 

een van de belangrijkste havensteden ter wereld. Dit gaat gepaard 

met forse stadsuitbreidingen en annexaties van omliggende dorpen 

als Pernis en Hoogvliet. 



Na de tweede wereldoorlog zet de uitbreiding zich voort. In de 

nieuwe woonwijken van de stad ontstaan ook nieuwe winkelcentra. 

Dit gebeurt - onder invloed van de wijkgedachte - op een uiterst 

functionele en hierarchische manier. Er ontstaan stadsdeelcen

tra, wijkcentra en buurtcentra, waarbij het aantal centra minder 

is naarmate het verzorgingsgebied en het winkelaanbod grater is. 

Het grootste stadsdeelcentrum is het winkelcentrum Zuidplein, ge

bouwd tussen 1962 en 1972. Een aantal van de buurt- en wijkcen

tra bestaan uit de centra van de geannexeerde dorpen. Het enige 

centrum dat voor de hele stad fungeert, is het winkelcentrum in 

de binnenstad. Hier krijgt het grootste winkelaanbod een plaats. 

De lijnbaan, het eerste autovrije winkelcentrum van Nederland, is 

hiervan het episch middelpunt. 

Dat er onder de beleidsmakers ook andere denkbeelden heersen 

over deze hierarchische verdeling van de winkelcentra wordt duide

lijk in het plan 2000+, waarin wordt gefilosofeerd over een tweede 

stad naast de binnenstad; Grevelingenstad. Serieuzer is het voorstel 

dat in de structuurstudies Rotterdam Oost (1957 - 1972) wordt ge

daan voor de ontwikkeling van een 'subcity' in de Alexanderpolder. 

Later is dit voorstel echter toch weer bijgesteld, in de structuurvisie 

Rotterdam binnen de ruit wordt namelijk alweer gesproken van een 

stadsdeelcentrum Oost. Tot in de jaren 70 blijft de realiteit een hi

erarchische spreiding van de winkelcentra over de stad. 

Een afwijkend fenomeen hierop ontstaat aan het einde van de jaren 

70 wanneer perifere detailhandelvestigingen (PDV's) verrijzen op 

een aantal verkeersknooppunten en op een aantal bedrijventer

reinen zoals Marconiplein en Stadionweg. Deze PDV's hebben een 

afwijkend, gespecialiseerd aanbod en een verzorgingsgebied dat 

niet strookt met de tot dan toe heersende hierarchische structuur. 

In de jaren 90 is de schaalvergroting van de binnenstad de belang

rijkste ontwikkeling. Door de aanleg van de Erasmusbrug ontstaan 

er stedelijke centrumfuncties zoals het nieuwe Luxor en Hotel New 

York op de andere oever en begint het stadscentrum aan de 'sprang 

over de rivier'. Ook in het oorspronkelijke centrum vindt flinke ont

wikkeling van publieke functies plaats, de koopgoot, het schouw

burgplein en de diverse uitbreidingen in het museumpark zijn voor

beelden hiervan. Een andere belangrijke ontwikkeling in de jaren 

negentig is de uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein tot het 

grootste overdekte winkelcentrum van Nederland en het ontstaan 

van Alexandrium I, II en III; een overdekt winkelcentrum, een strip 

'megastores' en een overdekte 'woonmall'. 

Anno 2007 is Rotterdam een stad van ruim 300 km2 met 600.000 

inwoners. In deze stad is het stadscentrum nog steeds met voor

sprong het belangrijkste gebied voor alle stedelijk publieke voor

zieningen. Qua winkelaanbod spelen naast de binnenstad ook de 

perifere centra Zuidplein en Alexandrium een belangrijke rol. Toch 

zijn dit wezenlijk andere typen centrumgebieden dan het stads

centrum: er zijn vrijwel alleen maar winkels. Culturele, uitgaans

en entertainmentfuncties zijn hier nauwelijks te vinden. Deze zijn 

weer wel te vinden verspreid langs de uitvalswegen van de binnen

stad, waardoor bepaalde gebiedsfragmenten van deze wegen een 

drukke, levendige en stedelijke sfeer uitademen. De hierarchische 

structuur van stadsdeel-, wijk en buurtcentra is nog steeds aan

wezig in het Rotterdam van 2007. Los van deze hierarchie spelen 

clusters van perifere detailhandelvestigingen op bedrijventerreinen 

een rol voor de stad en regio. 

Huidige ontwikkelingen en toekomstambities 

Rotterdam als geheel 

Het thema centrumgebieden met publieke functies op nieuwe loca

ties is zeer actueel in Rotterdam. De stad heeft zich als doel gesteld 

een belangrijke centrumrol te (blijven)vervullen in de zuidvleugel 

van de randstad. Om dit bereiken is onder andere een uitbreiding 

van het aantal voorzieningen in de vrijetijdseconomie noodzakelijk. 



De toekomstambitie van de stad is dan oak het toevoegen van een 

variatie aan nieuwe publieke functies die voor de stad en de hele 

stedelijke regio een rol spelen. 

Stadscentrum 

Binnen de hierarchische structuur van de verschillende centra van 

de stad herbergt het stadscentrum veruit de meeste winkels (lijn

baan, koopgoot) en publieke, culturele functies (cafes, restaurants, 

theaters, musea). Oak in de toekomst zal het stadscentrum onom

wonden prioriteit hebben bij het ontwikkelen van nieuwe publieke 

voorzieningen, blijkt uit het Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010 (RPR). 

Twee kenmerken van het stadscentrum van Rotterdam vormen 

hiervoor de aanleiding. Ten eerste is er in het stadscentrum van 

Rotterdam, in tegenstelling tot veel andere stadscentra, nag veel 

ruimte aanwezig om te bouwen. Enerzijds komt dit doordat nag 

steeds niet alle 'gaten' uit de tweede wereldoorlog zijn opgevuld. 

Anderzijds zorgt de recente 'sprang over de rivier' die het stads

centru m heeft gemaakt voor veel ruimte. Bovendien is er oak nag 

volop de gelegenheid om in de hoogte programma te realiseren. 

Door deze aanwezigheid van ruimte is Rotterdam niet gedwongen 

om nieuwe locaties te zoeken voor nieuwe (grootschalige) centrum

functies, het stadscentrum zelf bevat immers nag volop ruimte. 

Een tweede kenmerk van het stadscentrum van Rotterdam is dat 

er in vergelijking met andere stadscentra opvallend weinig mensen 

wonen. De bevolkingsgroepen die wel in het centrum wonen zijn 

bovendien voor het merendeel de lagere sociale klassen. Dit zorgt 

voor problemen als verlatenheid na sluitingstijd, sociale onveilig

heid en verloedering die de kwaliteit van het centrum aantasten. 

Door het gebrek aan (duurdere) woningen kampt het centrum van 

Rotterdam met een kwaliteitsprobleem. 

Beide kenmerken (de aanwezigheid van ruimte en het kwaliteits

probleem) zorgen ervoor dat de prioriteit van Rotterdam onomwon

den bij het stadscentrum ligt. Bij het plannen van nieuwe publieke 

functies en voorzieningen is het stadscentrum (op beide oevers) 

daarom de eerste locatie die in aanmerking komt. Wanneer een 

nieuwe functie voor verbetering van de leefkwaliteit in het stads

centrum kan zorgen, dan dient deze functie oak in het stadscen

trum te komen. Een perifere locatie buiten het stadscentrum komt 

pas in tweede instantie aan bod. 

Overige centrumgebieden 

Hoewel het stadscentrum de prioriteit heeft voor nieuwe publieke 

voorzieningen heeft Rotterdam oak nadrukkelijk de ambitie om 

nieuwe perifere centra te ontwikkelen en bestaande perifere centra 

te versterken. Dit wordt in het RPR als vol gt verwoord: 'Pe rife re 

centra zijn nodig om de centrumpositie van Rotterdam in de zuid

vleugel van de Randstad te verbeteren. Hierbij is functiemenging en 

het toevoegen van vrijetijdsvoorzieningen (leisure) noodzakelijk. 

Verder dienen de centra door thematisering onderscheidend te zijn 

binnen de markt en moet monofunctionaliteit warden vermeden'. 

Onder de noemer 'strategische gebieden' en 'extra impulsen' wijst 

het RPR een aantal perifere gebieden aan die deze rol moeten gaan 

vervullen. Sommige van deze gebieden (Alexandrium en Zuidplein) 

zijn bestaande perifere centra waarvan de centrumrol versterkt 

of verbreed moet warden. Maar het betreft oak compleet nieuwe 

centrumlocaties zoals 'Parkstad' en 'Stedelijke Ontwikkelingszone 

Noordrand' of bestaande locaties die naast de huidige functie een 

centrumrol moeten gaan vervullen, zoals 'Kralingse Zoom'. 

Transformatie industrieterreinen 

Rotterdam heeft de ambitie om een deel van de havengebieden te 

transformeren tot gebieden met publieke (centrum)voorzieningen. 

In de paragraaf 'ontwikkelingsgeschiedenis' is al beschreven dat in 

de jaren 70 geleidelijk perifere detailhandelsvestigingen ontston

den op bedrijventerreinen. Dit is altijd beperkt gebleven tot de aan

wezigheid van (clusters) perifere detailhandel tussen de bedrijven. 

Voor een deel van de havengebieden bestaat echter de ambitie 
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VERKLARING 

1) stadscentrum op beide oevers, 
belangrijkste locatie stedelijke publieke voorzieningen 

Q 2) bestaande perifere centra met bovenregionale betekenis 
a) Alexandrium 
b) Zuidplein 
c) Centrum Schiedam 

('""_ 3) toekomstige perifere centra met bovenregionale betekenis 
d) Stedelijke ontwikkelingszone Noordrand 
e) Parkstad 

•• 4) uitbreiding perifere kantoorlocaties met publieke voorzieningen 
f) Kralingse Zoom 
g) Zuid 

5) industrie / bedrijventerrein met incidentele POV 
h) stadionweg 
i) Marconiplein 
j) Spaanse Polder 

\\\\\ 6) transformatie industrieterrein tot gebied met publieke voorzieningen 
k) Kop van Zuid 
I) stadshavens 

7) stadsdeelcentra 

8) gebiedsfragmenten met stedelijke publieke functies 

stedelijk veld 

snelwegen 

spoornet 

- metronet 

om de industrieterreinen volledig te transformeren tot gebieden 

met stedelijke functies. Het overkoepelende project stadshavens is 

hiervoor opgestart. 

Op een lager schaalniveau spelen twee structurele ontwikkelin

gen een rol. Ten eerste de verouderde stadsdeel- en wijkentra. 

Deze centra, die in de jaren vij~ig en zestig zijn ontstaan, zijn 

op dit moment vaak verouderd en verloederd. Voor sommige was 

dit aanleiding tot renovatie en uitbreiding (Zuidplein en Alexan

drium) waardoor ze uiteindelijk op een hoger schaalniveau een rol 

zijn gaan spelen. Anderen kampen nog steeds met de veroudering. 

Voor deze centra is de ambitie 'renovatie met behoud van het hui

dige schaalniveau'. Ten tweede verdienen de 'gebiedsfragmenten 

met stedelijkheid' het om genoemd te worden. Langs de uitvals

wegen van de binnenstad zijn in de loop der tijd op informele wijze 

publieke functies ontstaan. Deze dragen bij aan de levendigheid 

en het beeld van de stad. Voor dit soort gebieden zijn echter geen 

ambities in de beleidsplannen vastgesteld. 

De ontwikkelingen met betrekking tot centrumgebieden in Rotter

dam zijn samenvattend weergegeven in kaartbeeld 1. 



Amsterdam 

Ontwikkelingsgeschiedenis 

De oorsprong van Amsterdam dateert van rand het jaar 1200. In 

deze periode warden afwateringssloten langs de Amstel gegraven, 

waarlangs dijken warden gebouwd. Aan deze dijken verschijnt de 

eerste bebouwing. Het is het gebied dat nu de Nieuwendijk en de 

Warmoestraat wordt genoemd. Vervolgens wordt er een dam aan

gelegd in de Amstel (het huidige 'de dam') en een haven. Vanuit 

deze haven wordt scheepvaart en visserij bedreven en de handels

stad Aemstelledam ontstaat. In de 15e eeuw is de stad gegroeid tot 

de belangrijkste handelsstad van Holland. 

In de 15e en 16e eeuw groeit de stad gestaag door. De inname van 

Antwerpen door de Spanjaarden in 1585 zorgt ervoor dat de positie 

van Amsterdam verder versterkt. Dit betekent een explosieve groei 

voor de stad, die nog eens wordt versterkt door het aanbreken van 

de Gouden Eeuw. In 1612 tot 1663 wordt, om deze groei op te van

gen, de grachtengordel aangelegd. Het centrum onderscheidt zich 

hiervan door de bedrijvigheid en de vele winkels. 

De 18e eeuw is relatief rustig. Daarna zorgen in de 19e eeuw de 

Belgische opstand en de industriele revolutie voor een tweede golf 

van economische groei en bevolkingstoename. De 19e eeuwse 

gordel van arbeiderswijken wordt gebouwd. In de straten die de 

woonwijken van elkaar scheiden ontstaan nieuwe winkels en be

drijvigheid, naast het aanbod dat al in de binnenstad is te vinden. 

Het inwonersaantal groeit tot 750.000. Naast de 19e eeuwse gor

del zorgen uitbreidingen en annexaties voor de benodigde huisves

ting. Schiphol en de almaar westwaarts groeiende haven vormen 

de aanjagers voor verdere groei in de 20e eeuw. 

Na de tweede wereldoorlog warden de vooroorlogse plannen voor 

de uitbreiding van Amsterdam (AUP) grotendeels uitgevoerd. Hoe

wel het inwoneraantal niet verder toeneemt, groeit de stad door 

het concept van lucht, licht en ruimte enorm. De uitbreidingen krij

gen ieder een eigen winkelcentrum. Een hierarchische opzet van 

stadsdeel-, wijk-, en buurtcentra wordt hierbij gehanteerd. De 

grootste winkelcentra zijn die van Buikslotermeer (Boven 't IJ) en 

de westelijke tuinsteden (Osdorpplein). Later warden deze geeve

naard door winkelcentrum de Amsterdamse Poort in Amsterdam 

Zuidoost. De winkels en bedrijvigheid aan de straten tussen de 19e 

eeuwse woonwijken groeien ook uit tot buurt- en wijkwinkelcentra. 

De binnenstad zelf staat in het teken van cityvorming. De binnen

stad wordt gezien als economisch hart, waarin het wonen onderge

schikt is aan de bouw van kantoren. Grootschalige ingrepen, zoals 

de aanleg van het metronet, kantoren en warenhuizen vinden in 

deze periode plaats. 

Aan het einde van de jaren zeventig en het begin van de jaren tach

tig ontstaan ook in Amsterdam perifere detailhandelvestigingen. 

Het achterliggende idee van de gemeente is om de fijnmazige win

kelstructuur te behouden. Hierbij is in de winkelcentra in de woon

wijken geen plaats voor grootschalige winkels (Gemeente Amster

dam, 2006). De gemeente is daarom terughoudend ten aanzien 

van de vestiging van grootschalige winkels, en staat deze alleen toe 

op bedrijventerreinen. In de jaren tachtig vindt tevens een proces 

van 'gentrification' in de historische binnenstad plaats, waardoor 

deze uitgroeit tot een hoogwaardige, luxe endure woonomgeving. 

Een gelijktijdige ontwikkeling die voor een hele andere dimensie 

van de binnenstad zorgt is de opkomst van het massatoerisme. De 

binnenstad is sinds de jaren tachtig onderhevig aan een enorme 

toestroom van toeristen. Dit heeft geleid tot het drukke, hectische 

stadsbeeld van neon reclames, sexshops, bars, hotels en fastfood

restaurants zoals dat aan het damrak te vinden is. 



Deze ontwikkeling zet zich door in de jaren negentig. De binnen

stad blijft enerzijds een gewilde, historische, luxe woonomgeving 

en een aantrekkelijk winkelcentrum, anderzijds is ze onderhevig 

aan steeds verdergaande toeristische druk. Ruimte voor nieuwe 

grootschalige voorzieningen is er niet in de binnenstad, terwijl er 

wel een grate marktbehoefte voor blijkt te zijn. Er wordt daarom 

in de jaren negentig gezocht naar andere locaties voor dit soort 

voorzieningen. Het eerste resultaat hiervan is de realisatie van de 

ArenA Boulevard; een boulevard met daaraan een overdekte woon

mall, een megabioscoop, een concerthal, een stadion en diverse 

megastores in Amsterdam Zuidoost. Allemaal grootschalige voor

zieningen waarvoor in de binnenstad geen plaats is, vooral gericht 

op de uitgaans- en entertainmentfunctie. Samen met het aangren

zende winkelcentrum de Amsterdamse Poort wordt dit gebied al het 

tweede stadscentrum van Amsterdam genoemd. 

Anno 2007 is Amsterdam een stad waarin naast de historische bin

nenstad twee andere centra een belangrijke rol op het niveau van 

de stad en de regio spelen: centrum Zuidoost en winkelcentrum 

Boven 't IJ. Grote publiekstrekkers buiten de binnenstad zijn met 

name in centrum Zuidoost te vinden. De binnenstad zelf bevat een 

zeer divers aanbod waarin winkels, horeca, amusement, dienstver

lening en toeristische functies naast elkaar voorkomen. Naast deze 

drie centra is er een hierarchisch aanbod van vier stadsdeelcentra 

en meerdere wijk-, en buurtcentra aanwezig. Deze zijn veelal gesi

tueerd langs de wegen die de woonwijken van elkaar scheiden (oa 

Kinkerstraat, Ferdinand Bolstraat). De stad kent een GOV locatie en 

verschillende PDV's op bedrijventerreinen (zie figuur 2). 

Huidige ontwikkelingen en toekomstambities 

Stad als geheel 

In het 'structuurplan Amsterdam, kiezen voor stedelijkheid' wordt 

de stedelijke regio Amsterdam opgevat als een netwerkstad. Het 

concept van de netwerkstad is dan ook het ruimtelijke model waar 

• cent rum op bovenstedelij k niveau 

• centrum op stadsniveau 

centrum op stadsdeelniveau 

• GDV locatie 

• PDV locatie 

-=-=-
Om 2,5km 

2) Huidige voorzieningenstructuur Amsterdam 
( eigen bewerking, bronnen detailhandel in ba lans, grootschalige detailhandel in balans) 



de regio zich naar moet ontwikkelen. Concreet betekent deze am

bitie dat er nieuwe centrummilieus rond de openbaar vervoers

knooppunten zullen worden ontwikkeld, dat het grondgebruik hier 

zal worden ge·intensiveerd en functies worden gemengd. Een illu

strerende ontwikkeling voor het concept van de netwerkstad is de 

aanleg van de noord zuid lijn. Een metrolijn die de centra Zuidas, 

Binnenstad en Boven 't IJ met elkaar verbindt. 

Voor de stad Amsterdam is het concept netwerkstad vertaald in de 

ambitie tot een stadssysteem van drie complementaire stadscen

tra; de binnenstad, centrum Zuidoost en de Zuidas. Het structuur

plan duidt deze gebieden op de plankaart aan met grootstedelijk 

kerngebied (zie figuur 3). Dit zijn de gebieden die als eerste in 

aanmerking komen bij de situering van nieuwe publieke, culturele 

voorzieningen, grootschalige winkels en leisure. 

Een achterliggende ontwikkeling die een rol speelt bij de keuze 

voor deze nieuwe centra, complementair aan de binnenstad is de 

schaalvergroting. Er is behoefte aan steeds grotere functies en in 

• grootstedelijk kerngebied de binnenstad is hiervoor nauwelijks plaats, blijkt uit onderzoek 

grootstedelijk wonen I werken (Gemeente Amsterdam, 2006). Typerend voor de schaalvergroting 

grootstedelijk werken 

-=-=-
Om 2,5km 

3) Relevante gebiedstypen uit structuurplan (eigen bewerking, bran structuurplan Amsterdam) 

is dat in Amsterdam in de periode 1996 - 2003 het aantal winkels 

met 8% is gedaald, terwijl het oppervlak aan winkelareaal met 

16% is toegenomen. Typerend voor het zoeken naar periferie loca

ties is het feit dat in diezelfde periode het winkelaanbod buiten de 

ring AlO juist toenam met bijna 10%. 

Naast het feit dat de stad wordt gezien als een stad met drie com

plementaire centra, is het opmerkelijk dat er in het structuurplan 

wordt benadrukt dat ondanks de snelle ontwikkelingen in de infor

matie- en communicatietechnologie de stad nog steeds een onver

minderde betekenis als ontmoetingsplaats heeft. Er bestaat in Am

sterdam dan ook nadrukkelijk de ambitie om de centrumgebieden 

vorm te geven als de ontmoetingsplekken van de stad. 



Historisch stadscentrum 

De ambitie is om alledrie de 'grootstedelijke kerngebieden' een 

even belangrijke rol te laten spelen in de stad en de regio, maar 

ieder van deze drie centra een eigen, onderscheidend karakter te 

geven. De binnenstad is hierbij gericht op historie, toerisme en 

cultuur. Hier blijft het spanningsveld tussen historische kwaliteit 

en woonkwaliteit enerzijds en de druk vanuit het massatoerisme 

een structureel aandachtspunt. Om oak nieuwe publieke en cul

turele functies in het centrum onder te kunnen brengen, is het 

project 'Zuidelijke IJ-oever' van start gegaan. De voormalige indu

strieterreinen warden getransformeerd tot gebieden met woningen 

en voorzieningen, zodat het grondgebied van het centrum wordt 

uitgebreid. Het 'Muziekgebouw aan het IJ' is het eerste resultaat, 

andere ontwikkelingen zoals een stadsbibliotheek, conservatorium, 

appartementen en een hotel staan op het punt van uitvoering. 

Overige centrumgebieden 

De twee centra die in het structuurplan als complementair aan de 

binnenstad warden omschreven zijn Centrum Zuidoost en de Zui

das. Centrum Zuidoost is onderscheidend door de focus op laag

waardige entertainment, massapubliek en grootschalige detailhan

del. Op dit moment zijn er een aantal grate publiekstrekkers zoals 

de Heineken Music Hall, Villa ArenA en het Pathe theater die het 

centrum een bovenstedelijke aantrekkingskracht geven. In de toe

komst staan ondermeer nag een hotel en een casino op het pro

gramma. De Zuidas onderscheidt zich door het accent te leggen op 

internationale kantoren, culturele voorzieningen en winkels. Op dit 

moment zijn er vrijwel nag alleen kantoren aanwezig. In tegenstel

ling tot Centrum Zuidoost is het voor Zuidas dus nag vooral een 

toekomstambitie om een centrumgebied te warden dat comple

mentair is aan de binnenstad. 

Naast de grootstedelijke kerngebieden die complementair aan de 

binnenstad moeten warden, wijst het structuurplan nag zes an

dere gebiedstypen aan. Twee daarvan zijn relevant voor deze stu-

die: 'grootstedelijk wonen / werken' en 'grootstedelijk werken'. Dit 

zijn de enige gebieden (buiten de eerder genoemde grootstedelijke 

kerngebieden) waar een concentratie van stedelijke voorzieningen 

en een uitbreiding van de centrumfunctie de ambitie is. In feite zijn 

het twee dezelfde milieutypen, met dezelfde ambities en eigen

schappen, het enige verschil is het ontbreken van de woonfunctie 

bij het milieutype grootstedelijk werken. Wat ten eerste opvalt aan 

deze gebieden is dat ze allemaal aan een (toekomstig) metro en / 

of treinstation liggen (vergelijk figuur 1 met figuur 2). Voor een ge

bied als het centrum van Buikslotermeer is het niet zo raar dat het 

wordt aangeduid met dit milieutype. Het gebied heeft nu immers 

oak al een bovenstedelijk verzorgingsniveau. Er word en echter oak 

gebieden met dit milieutype aangeduid die in de huidige situatie 

slechts een beperkte centrumrol vervullen. Hier lijkt puur de ligging 

aan een openbaar vervoersknooppunt de reden te zijn voor de cen

trumambities. Je ziet in het structuurplan dus duidelijk de paging 

om sturing aan de netwerkstad te geven door centrummilieus te 

creeren aan openbaar vervoersknooppunten. Dit is een wezenlijk 

ander beleid dan tot nu toe gangbaar was; centra werden steevast 

gesitueerd te midden van woonwijken. Illustratief voor dit nieuwe 

beleid is het ontbreken van het Osdorpplein bij dit milieutype. Dit 

gebied vervult in de huidige situatie een centrumrol op stadsni

veau, maar wordt in het structuurplan niet aangewezen als bijzon

der gebied omdat het niet aan een openbaar vervoersknooppunt 

ligt (vergelijk figuur 1 met figuur 2). Een ander aspect dat opvalt bij 

dit milieutype is dat sommige van deze gebieden een ander soort 

centrumfunctie vervullen dan tot nu toe onder centrumfunctie werd 

verstaan. De nadruk ligt niet altijd meer puur op het winkelaan

bod. Sams gaat het juist om voorzieningen zoals scholen, hotels, 

congrescentra en leisurefuncties. Wei gaat het steeds om een men

ging van woon en / of werkfuncties met publieke voorzieningen. 

Voor wat betreft de pure winkelcentra stelt het structuurplan alleen 

dat de huidige structuur gehandhaafd blijft. De hoge ambities voor 

grootstedelijkheid gelden alleen voor de gebieden aan openbaar 
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VERKLARING 

1) huidige (inter)nationale culturele, economische 

en toeristische centrummilieus . 

a) binnenstad 

b) centrum Zuidoost 

2) ambitie tot(inter)nationale culturele, 

economische en toeristische centrummilieus 

c) de Zuidas 

d) uitloop gebieden binnenstad 

3) huidige centrummilieus met stedelijke en/ of 

regionale rol, accent op winkelfunctie 

e) Boven ' t IJ 

f) Stadshart Amstelveen 

g) Osdorpplein 

h) Gelderlandplein 

i) Kinkerstraat 

j) Ferdinand Bolstraat 

4) ambitie tot centrummilieu met rol op stedelijk 

en I of regionaal niveau, accent op publieke 

voorzieningen en leisure 

k) Teleport 

I) Omgeving Jan van Galenstraat 

m) Omgeving Lelylaan 

n) Schinkel 

o) Overamstel I 

p) SciencePark 

q) Kantorenpark Zuldoost * 5) Huldige GDV locatie 

* 6) PDV locaties met ambitie tot transformatie 

naar GDV locatie 

r) Westerpark 

s) bedrijvencentrum Osdorp 

t) Schinkel 

u) Overamstel I 

7) Overige PDV locaties 

8) winkelcentra op stadsdeelniveau en lager 

,. 9) kantoorlocaties met ambitie tot menging met 

centrumvoorzieningen 

@ 10) Individuele grote publiekstrekkers 

v) RA! 

w) Westergasfabriek 



vervoersknooppunten. Samengevat zullen de nieuwe centrummi

lieus van de toekomst, afgaande op het geanalyseerde beleid, dus 

een ander karakter krijgen en op een ander type locatie ontstaan 

dan de traditionele centra. 

PDV I GDV locaties 

Als aanvulling op het structuurplan Amsterdam is in 2006 de nota 

'grootschalige detailhandel in balans' vastgesteld. Uit deze nota 

blijkt dat er ten aanzien van PDV en GDV locaties enkele structu

rele ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende ambities spelen. Als 

gevolg van de decentralisatie van het overheidsbeleid met betrek

king tot perifere detailhandel is Amsterdam een liberalere koers 

ingeslagen. Dit betekent dat het aantal GDV locaties (tot nu toe al

leen aan de ArenA Boulevard toegestaan) niet meer zo strikt wordt 

beperkt. De ambitie is dan oak om voor vier PDV locaties de bran

chebeperking op te heffen en ze te transformeren of uit te breiden 

naar GDV locaties (Westerpark, Osdorp, Schinkel, Overamstel). 

Voor de overige PDV locaties blijft een branchebeperking wel gel

den. Amsterdam wil hiermee voorkomen dat de PDV locaties een 

bedreiging voor de bestaande winkelstructuur gaan vormen. Grote 

shopping malls en supermarkten in het niemandsland van de peri

ferie, zoals die in het buitenland voorkomen, zullen in Amsterdam 

dan oak geen kans krijgen. Oak op de GDV locaties, waar verder 

geen branchebeperkingen voor gelden, zijn om deze reden geen 

supermarkten toegestaan. 

Een andere ontwikkeling met betrekking tot grootschalige en peri

fere detailhandel is de tendens tot thematisering. Voor een locatie 

wordt steeds naar een thema gezocht om zich te profileren in de 

markt. Plannen voor een autoboulevard op Sloterdijk III en een 

bouw en woon themacentrum zijn hiervan een voorbeeld. 

De kleinere centra 

Een structurele ontwikkeling die in Amsterdam speelt is de achter

uitgang van de buurt- en wijkwinkelcentra. In tegenstelling tot de 

grotere centra neemt het aantal winkels in de buurt- en wijkcentra 

af. Oorzaken hiervan zijn de groeiende mobiliteit en de draagvlak

vermindering door de lagere woningbezetting. Hierdoor ontstaan 

problemen als leegstand en verpaupering en wordt de fijnmazige 

winkelstructuur van de stad bedreigt. Daartegenover staat een op

komst van kleine winkels voor dagelijkse goederen op de grotere 

stations. Deze zogenoemde 'traffic centres' spelen in op de tijds

druk en de mobiliteit die de netwerkstad kenmerken. Het is opval

lend dat dit soort winkels het in de wijk- en buurtcentra moeilijk 

hebben, terwijl ze op de mobiliteitsknooppunten juist verrijzen. 

De hierboven beschreven ontwikkelingen en ambities zijn samen

vattend weergegeven in een kaartbeeld (figuur 4). 
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Eindhoven 

ontwikkelingsgeschiedenis 

De stad Eindhoven is in 1232 gesticht op een strategische locatie 

aan de route Leuven - Den Bosch. De dorpen om Eindhoven heen 

waren voor de markt aangewezen op Eindhoven. Hierdoor werd 

Eindhoven het handelscentrum voor de regio. 

In de 14e en 15e eeuw groeide de stad verder onder invloed van de 

vijf ambachtsgilden die de stad kende. De 16e eeuw bracht echter 

malaise; plunderingen, stadsbranden, epidemieen en twisten leiden 

tot een flinke verarming van de stad. In de 17e eeuw ondervindt 

Eindhoven de nadelen van de Hollandse overheersing van Brabant. 

Pas in de 18e eeuw weet Eindhoven zich langzaam los te maken 

van de invloed van Holland en ontstaat er weer een zelfstandige, 

Eindhovense economie. Een breekpunt voor Eindhoven is de 19e 

eeuw. De aanleg van het Eindhovens kanaal in 1846 zorgt ervoor 

dat Eindhoven op de Nederlandse vaarwegen wordt aangesloten. 

Er ontstaat een omvangrijke industrie in de stad, die aanvankelijk 

op linnen en tabak is gebaseerd. Aan het eind van de 19e eeuw 

vestigt Philips zich in de stad. 

In het begin van de 20e eeuw beginnen Eindhoven en de omliggen

de dorpen sterk te groeien. Het wordt duidelijk dat de bestuurlijke 

structuur met een conglomeraat van kleine gemeenten hiervoor 

geen goede condities biedt. Op 1 januari 1920 warden de gemeen

ten Strijp, Tongelre, Stratum, Woensel en Gestel dan ook gean

nexeerd en ontstaat groat Eindhoven. Na deze annexaties groeit de 

stad verder volgens het uitbreidingsplan van Kuiper/Kooken. Het 

centrum van de stad, nog steeds rond de markt, is in die tijd een 

levendig, bruisend gebied dat via tramlijnen vanuit de omliggende 

dorpen bereikbaar is. Vrijetijdsvoorzieningen zoals bioscopen en 

warenhuizen en het van Abbemuseum. De opening van de Hema 

in 1937 is illustratief voor de ontwikkeling van het gebied rond de 

oude markt tot een 'modern' winkelcentrum. 

Na de tweede wereldoorlog breidt de stad zich verder uit volgens 

de wijkgedachte. De vijf geannexeerde dorpen groeien uit tot vijf 

stadsdelen. Een hierarchische voorzieningenstructuur ontstaat 

waarbij ieder stadsdeel zijn eigen stadsdeel- of wijkcentrum krijgt 

en een groat aantal buurtcentra. Ook aan de oude radiale uitvals

wegen komen winkels. Hierdoor ontstaat een versch il tussen Zui

delijk en Noordelijk Eindhoven. In het Zuiden waar de oude radia

len zijn, ontstaat een verspreide voorzieningenstructuur, gemengd 

met bedrijvigheid. In het planmatigere noorden ontstaan meer ge

concentreerde centra waar de winkels overheersen, of zelfs de eni

ge functie zijn. Hier wordt ook winkelcentrum Woensel gebouwd, 

buiten de binnenstad het grootste winkelcentrum van de stad. Dit 

winkelcentrum groeit uit tot het grootste stadsdeelcentrum van Ne

derland, buiten de Randstad. Eindhoven zelf groeit in deze periode 

uit tot de vijfde stad van het land. 

De gedaanteverandering van de binnenstad, die in de jaren dertig 

al was ingezet, zet zich in de periode tussen 1945 en 1965 verder 

door. In het stadsbeeld verschijnen lunchrooms, grate etalages, 

moderne reclameborden en grate warenhuizen als de V&D, C&A 

en de vernieuwde Bijenkorf met het Piazza. De grate winkelstraten 

warden ingericht als voetgangersgebied. Tegelijkertijd met deze 

vernieuwingen van het winkelgebied vindt er qua woonfunctie een 

leegloop van de binnenstad plaats. 

Op bedrijventerreinen aan de rand van de stad en tussen de stads

delen ontstaan in de jaren zeventig en tachtig perifere en groot

schalige detailhandelvestigingen. Op bedrijventerrein de Hurk ont

staat een clustering van dit soort voorzieningen: koopcentrum de 

Hurk. Op bedrijvenpark Ekkersrijt ontstaat het meubelplein met 

als belangrijkste trekker Ikea. De derde locatie in Eindhoven waar 

meerdere perifere detailhandelvestigingen zijn ontstaan is indu

strieterrein de Kade, aan het Eindhovens kanaal. 



De binnenstad komt in de jaren tachtig weer in trek als woongebied. 

De structuurschets van 1989 is een eerste teken dat het concentri

sche model van de stad wordt losgelaten. Toch zijn de belangrijkste 

ontwikkelingen op het gebied van publieke voorzieningen aan het 

eind van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw nag steeds 

in het centrum te vinden: de Heuvelgalerie wordt als 'modernste 

overdekt winkelcentrum van Nederland' in 1992 geopend, het sta

tionsplein wordt voorzien van een grate nieuwe Pathe bioscoop en 

in 2005 is de vernieuwing van het Piazza een feit. 

Anno 2007 is Eindhoven een stad met een stadscentrum en elf klei

nere centrumgebieden met meer dan 5.000 m2 winkeloppervlak, 

varierend van traditionele winkelcentra tot clusters van perifere en 

grootschalige detailhandel. De binnenstad zelf is met voorsprong 

het gebied waar de meeste nieuwe voorzieningen verrijzen. Behal

ve de binnenstad vervullen oak winkelcentrum Woensel, koopcen

trum de Hurk (GDV) en meubelplein Ekkersrijt een centrumrol op 

regionaal niveau. Buiten het meubelplein zijn er nag twee andere 

voorbeelden van gethematiseerde centrumgebieden met publieke 

voorzieningen in Eindhoven. De autowijk met vrijwel alleen maar 

showrooms voor auto's en het sportcentrum Eindhoven noord, 

waarin een clustering van leisure- en sportfuncties aanwezig is. De 

overige centra in Eindhoven zijn stadsdeel of wijkgebonden. 

Huidige ontwikkelingen en toekomstambities 

Stad als geheel 

De hoofdambitie van de stad Eindhoven is om de Brainport van Ne

derland te zijn. Om Brainport te kunnen zijn is een aantrekkelijke 

stad een voorwaarde, om een aantrekkelijke stad te kunnen zijn is 

een versterkte voorzieningenstructuur nodig, en om een versterkte 

voorzieningenstructuur te bereiken zijn de volgende maatregelen 

nodig (stadsvisie 2010). 

• De binnenstad versterken en vernieuwen 

• Winkelcentrum Woensel versterken en vernieuwen 

• Behouden van de hierarchische verzorgingsstructuur van 

stadsdeel-, wijk- en buurtcentra 

• Overige bijzondere concentraties van voorzieningen in de stad 

aanmoedigen 

Binnenstad 

Aansluitend op de hoofdambitie van de stad heeft Eindhoven in 

eerste instantie de voorkeur om het winkelaanbod te concentreren 

in het stadscentrum. Een huidige ontwikkeling is dan ook dat veruit 

het grootste deel van het nieuw te bouwen winkelareaal plaats

vindt via verdichtingen en vernieuwingen in de binnenstad . Cijfers 

uit 2003 illustreren dit; terwijl het winkelaanbod in 2003 voor de 

stad als geheel afnam, nam het winkelaanbod in het centrum juist 

toe. De vernieuwing van het Piazza is een treffend voorbeeld van 

deze ontwikkeling. Daarnaast staan de nieuwe projecten 'random 

de admirant' en de vernieuwing van het stationsgebied op stapel. 

Deze zullen ook de nodige vierkante meters aan winkeloppervlak 

en overige centrumvoorzieningen opleveren. Naast uitbreiding van 

het winkelaanbod wordt het centrum van Eindhoven gekenmerkt 

door een zekere tendens tot thematisering. Exotische winkels en 

restaurants groeperen zich in de Kru isstraat, een kunstcluster ont

staat in de Hoogstraat, de Dommelstraat is naast het Stratums eind 

een tweede enclave van horeca en uitgaansfuncties geworden. 

Hierarchische structuur 

Een tweede voorwaarde om een aantrekkelijke stad met een aan

trekkelijke voorzieningenstructuur te warden is, volgens het Eind

hovense beleid, het in stand houden van de bestaande hierarchi

sche verzorgingsstructuur. De stad heeft dan oak de ambitie om 

het nieuw te bouwen winkelaanbod dat niet in de binnenstad wordt 

geplaatst evenwichtig over de stadsdelen te verdelen. Hierbij be

handelt men winkelcentrum Woensel als enige uitzondering. In dit 
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5) Samenvattend kaartbeeld centrumgebieden Eindhoven 
Om 2,Skm 

LEG ENDA 

1) Binnenstad, 
Bovenregionaal centrummilieu 
hoofdfunctie winkelen en vrijetijdsbesteding 

2) Regionaal centrummilieu 
hoofdfunctie "winkelen" 

a) Winkelcentrum Woensel 
b) City Centrum Veldhoven 
c) Centrum Geldrop 
d) Centrum Best 
e) Centrum Nuenen 

3) stadsdeel en wijkcentra 
hoofdfunctie "boodschappen doen" 

f) Haagdijk 
g) Woenselse markt 
h) St Trudoplein 
I) Kastelenplein 
j) F. Leharplein 
k) Meerwijk (in ontwikkeling) 

4) centra van lagere orde 
hoofdfunctie "boodschappen doen" 

5) POV I GOV clusters met regionale 
betekenis 

I) Koopcentrum de Hurk 
m)Kanaaldijk Noord 
n) Limburglaan 
o) De Run, Veldhoven 
p) De Pinckart, Nuenen 

6) Overige bijzondere concentraties 
op regionaal niveau 

q) Meubelplein Ekkersrijt 
r) Sportcentrum Eindhoven Noord 
s) Autowijk 
t) Recreatiecluster Gulbergen 
u) Strijp S (ambitie, in voorbereiding) 
v) Nimbus (ambitie, in voorbereiding) 
w) Philips High Tech Campus (in ontwikkel ing) 



stadsdeelcentrum staat namelijk een ingrijpende renovatie en uit

breiding van het winkelareaal op het programma. 

Winkelcentra als het Trudoplein, Kastelenplein en Franz Leharplein 

zullen, als het aan het Eindhovens beleid ligt, hun huidige functie 

als wijkcentrum blijven behouden en zo bijdragen aan een comple

te, evenwichtige en hierarchische verzorgingsstructuur. Een bedrei

ging die hierbij wordt gesignaleerd is de strijd die de kleinere cen

tra en de winkels langs de radialen moeten leveren om te kunnen 

blijven bestaan. Als gevolg van schaalvergroting is het voor deze 

winkels namelijk moeilijk om het hoofd boven water te houden. De 

gemeente ziet leegstand in dit soort centra als een acuut gevaar 

voor de totale verzorgingsstructuur van de stad. 

Overige centrumgebieden 

Een derde ontwikkeling is het verschijnen van gebieden die de ge

meente aanduidt met "bijzondere concentraties". Het zijn de ge

bieden die niet binnen de hierarchische centra van de stad val

len, maar wel onder de noemer centrumgebied horen. PDV en GDV 

clusters uit de jaren tachtig zijn hiervan de eerste voorbeelden, 

maar sinds de jaren negentig lijkt er een uitbreiding en accentver

schuiving van dit soort gebieden in Eindhoven op komst te zijn. 

Het meubelplein in Ekkersrijt is een voorbeeld dat nog veel ken

merken van de traditionele PDV clusters heeft. Het verrijzen van 

het sportcomplex Eindhoven noord, met een scala aan leisure- en 

sportfuncties heeft al een heel ander karakter. Om de druk op de 

binnenstad te verlagen heeft Eindhoven de doelstelling om dit soort 

bijzondere concentraties aan te moedigen. Tegelijkertijd is er ook 

een zekere terughoudendheid te bespeuren. Voor de Nimbuslocatie 

werd bijvoorbeeld geschreven dat de grens wordt overschreden op 

het moment dater ook casino's op dit soort locaties gaan ontstaan. 

Blijkbaar durft men het toch nog niet helemaal aan om in dit soort 

gebieden te veel direct concurrerende functies voor de binnenstad 

onder te brengen. 

De bijzondere concentraties zijn tekenend voor een verschuiving in 

centrumfuncties: traditionele centrumgebieden moesten het vooral 

hebben van winkels maar in sommige nieuwe centrumgebieden 

gaat het helemaal niet meer om het kopen. Hier maken de voor

zieningen die zorgen voor het ervaren van belevenissen het gebied 

tot een centrumgebied (leisure. entertainment, uitgaan) Ondanks 

het feit dat een dergelijk gebied geen of nauwelijks winkels be

vat is het dus wel degelijk een centrumgebied; er komen immers 

vanuit de hele stad of regio mensen af op de publieke functies die 

in dat gebied bij elkaar geclusterd zijn. Andere voorbeelden in de 

Eindhovens agglomeratie van gebieden die niet tot de traditionele 

centrumgebieden van de stad horen maar waar wel een clustering 

van publieke functies plaatsvindt of waarvoor de ambitie daartoe 

bestaat zijn: 

• het recreatiecluster rand landgoed Gulbergen; een golfterrein, 

dierenrijk, evenemententerrein, hotel en horecagelegenheden; 

• sportcomplex Eindhoven Zuid met topsportaccommodaties en 

evenementenhallen; 

• de Philips High Tech campus met aan 'the strip' hotels, res

taurants, sportfaciliteiten en congrescentra (hoewel dit gebied 

geen volledig openbaar karakter heeft en vooral gebruikt zal 

warden door werknemers is het toch een nieuw centrumge

bied. 

• Strijp S, dat al het toekomstige tweede centrum van de stad 

genoemd wordt en waar in de toekomst 30.000m2 aan com

merciele en culturele publieke voorzieningen zal komen. 

• Nimbus, waar plannen voor onder andere thematisch winke

len, een medisch informatief centrum Asklepion en een family 

entertainment center op het laatste moment zijn stilgezet. 

• City Centre Veldhoven, centrumgebied met naast winkels een 

accent op culturele publieke voorzieningen 

De ontwikkelingen met betrekking tot centrumgebieden in Eindho

ven zijn samenvattend weergegeven in figuur 5. 
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3.6 CASESTUDY PROJECTNIVEAU 

In dit hoofdstuk worden vijf gebieden geanalyseerd met als doel 

kennis op te doen over de concrete verschijningsvorm en het ont

werp van nieuwe centrumgebieden. De geselecteerde gebieden 

zijn allemaal centrumgebieden die een rol op bovenstedelijk niveau 

spelen, of gebieden waarvoor de ambitie hiertoe bestaat. Een aan

tal van de centrumgebieden is nog niet gerealiseerd, van deze ge

bieden heb is dan ook het stedenbouwkundige plan geanalyseerd. 

De vijf gebieden zijn bekeken op hun ligging en rol binnen de stad 

en op de functionele en ruimtelijke ontwerpuitgangspunten die aan 

de plannen ten grondslag liggen. Dit hoofdstuk geeft per gebied 

een beschrijving van deze aspecten. 

De Zuidas 

Ambitie 

De eerste indruk die Zuidas achterlaat is die van een modern 

'highrise' kantoren park. Een nadere bestudering van de plannen 

leert echter dat er meer wordt geambieerd: Zuidas moet ook een 

nieuw centrum voor Amsterdam worden dat complementair is aan 

de binnenstad. Om dit te bereiken bestaat het plan uit een druk 

programma met het accent op kunst, cultuur en kantoren. Het ge

bruik van termen als 'bruisend stadsmilieu' en 'binnenstedelijke 

sfeer' in de visie Zuidas illustreert dat er een zeer hoog ambitieni

veau wordt nagestreefd. 

Plaats in het netwerk van de stad 

Het idee om van de Zuidas een stadscentrum te maken is gebaseerd 

op de plaats die de locatie inneemt in het toekomstige netwerk van 

de stad. De Zuidas ligt, mede door recente infrastructurele projec

ten zoals de Noord-Zuid lijn, de Utrechtboog en het HSL-traject op 

een knooppunt van metronet, spoornet (nationaal en internatio

naal) en snelwegennet. De Zuidas heeft in het nieuwe netwerk dat 

zo is ontstaan een van de meest centrale posities en is zeer nauw 

verbonden met vrijwel alle andere centra van Amsterdam. Hoewel 

het gebied geografisch niet centraal ligt, is er dus wel sprake van 

netwerk centraliteit (figuur 1). 

Functionele kenmerken 

Het voornaamste functionele ontwerpuitgangspunt dat gehanteerd 

wordt bij de visie Zuidas is functiemenging. Figuur 2 toont dat er 

uiteindelijk een programma in Zuidas zal worden gerealiseerd van 

zo'n 40 procent werken, 40 procent wonen en 20 procent voor

zieningen. Er worden twee concepten gehanteerd om sturing te 

geven aan deze functiemenging: het balkenschema en het clus

terconcept. Het balkenschema (figuur 3) houdt in dat het grootste 

deel van Zuidas in vijf oost-west gerichte bouwstroken, de zoge

naamde balken, bebouwd zal worden. In alle balken komen zowel 

woonfuncties, werkfuncties en voorzieningen voor, maar per balk 

verschilt de verdeling hiertussen. In de twee buitenste balken zal 

de woonfunctie overheersen, in de daaraan grenzende balken de 

werkfunctie. In de centrale balk zal de verdeling wonen en werken 

gelijk zijn en zal een groot deel van de voorzieningen een plek 

krijgen. Er is dus sprake van twee woonzone's, twee werkzone's en 

een centrumzone. Om binnen de zogenaamde balken zelf functie

scheiding te voorkomen wordt er een clusterconcept gehanteerd 

(figuur 4). Dit houdt in dat Zuidas wordt opgedeeld in clusters van 

zo'n 1,5 tot 2,5 hectare. In het plan is vastgelegd dat in ieder clus

ter zowel woonfuncties, werkfuncties als voorzieningen dienen te 

komen. Zo wordt geprobeerd over het gehele gebied een zekere 

functiemenging te waarborgen. 

Een bewust ontworpen voorzieningenstructuur is een ander be

langrijk ontwerpuitgangspunt (figuur 5). Er is gekozen voor sprei

ding van voorzieningen over een uitgestrekt veld. Dit voorzieningen

veld zal bestaan uit voorzieningen op het gebied van detailhandel, 

horeca, cultuur en leisure, allemaal ondergebracht in de plintzone 



~:t.. •••••• ..... 
,.,..._ 

" Li ,•··· ,,. 
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van de bebouwing. Binnen dit 'basisveld' van voorzieningen zijn een 

aantal locaties voor grote publiekstrekkers aangewezen. Deze pu

bliekstrekkers, zoals een designmuseum, het musicaltheater en de 

stationshal, komen verspreid over het veld voor. Door deze plaat

sing van de publiekstrekkers kan er over een groot gebied drukte 

en levendigheid gaan ontstaan. Er wordt als het ware een soort 

spanningsveld tussen de verschillende publiekstrekkers gecreeerd 

(figuur 6). Doordat deze spanningsvelden aan de doorgaande ver

bindingsassen zijn gekoppeld wordt bovendien extra drukte en le

vendigheid nagestreefd. 

Ruimtelijke kenmerken 

De ruimtelijke structuur van Zuidas is nadrukkelijk aangesloten op 

de omgeving. De straten van Buitenveldert en Zuideramstel wor

den door de structuur van Zuidas met elkaar verbonden. Er ont

staat een continu'iteit tussen de drie wijken Zuideramstel, Zuidas 

en Buitenveldert. Zuidas wordt verankerd met de bestaande 

stedelijke structuur en wordt er een vanzelfsprekend onderdeel 

van (figuur 7). 

Een opvallend kenmerk is de fijnmazigheid van de rasterstruc

tuur. Figuur 8 laat dit zien; de korrelgrootte van Zuidas benadert de 

fijnmazigheid van de binnenstad en is veel fijnmaziger dan zowel 

de grove bouwblokken uit oud zuid en als de meer recente nieuw

bouw in Amsterdam. 

Het balkenschema dient ook als middel om ruimtelijk onderscheid 

aan te brengen binnen Zuidas (figuur 9). De dichtheden nemen toe 

naarmate de centrale balk genaderd wordt. De sfeer verandert van 

relatief rustig en ordelijk naar dynamisch en chaotisch. 

In Zuidas wordt de monumentale 'pleinenas' die Zuideramstel door

kruist doorgezet (figuur 10). Dit zorgt voor een dominante struc

tuur binnen het plan. Vijf opeenvolgende pleinen maken deel uit 

van deze structuur. Er wordt beoogd ieder plein een eigen identiteit 

te geven. Met uitzondering van het meest zuidelijke plein worden 

de pleinen echter niet of nauwelijks ruimtelijk van elkaar geschei

den. Hierdoor lijkt er in plaats van vier verschillende ruimten, een 

zeer grootschalige ruimte te ontstaan. 

Hoewel er als structuur een planmatig raster is ontworpen, bevat 

het plan ook subtiele variaties en schijnbare toevalligheden. Fi

guur 11 illustreert dit. In het deelgebied Mahler worden binnen het 

strakke rasterpatroon hoekjes afgesneden. De ruimtes die hierdoor 

ontstaan worden benut als kleinschalige pleintjes. In de luwte van 

de drukke, monumentale pleinenas wordt dus ook gezocht naar 

kleinschaligheid. Op veel plekken in Zuidas wordt er een kleine 

verspringing van het rasterpatroon in oost west richting toegepast. 

Hierdoor worden eindeloze straten voorkomen en wordt iedere 

straat ruimtelijk opgesloten. Dit zorgt voor een menselijke schaal 

en variatie binnen het grote, eentonige raster. 

Het bebouwingsconcept dat in Zuidas wordt gehanteerd is afge

stemd op de ambitie tot een drukke en levendige openbare ruimte 

(figuur 12). De plintzone wordt volledig gebruikt voor het herber

gen van voorzieningen. Dit om maximale interactie tussen gebouw 

en openbare ruimte te krijgen, zodat drukte in de openbare ruimte 

wordt bereikt. Het programma van wonen en werken in de mid

denlagen en de torenlagen dient draagvlak voor deze drukte op te 

leveren. Door vrijwel al het parkeren in ondergrondse parkeerga

rages te laten plaatsvinden wordt aan de verblijfskwaliteit van de 

openbare ruimte voorrang gegeven. 
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ArenA Boulevard 

Ambitie en positie binnen de stad 

In het gebied rand de Amsterdam ArenA is (en wordt) op basis van 

het 'stedebouwkundig plan centrum Zuidoost', een druk program

ma van publieke functies gerealiseerd. Het doel hiervan is om het 

ArenA gebied samen met het ernaast gelegen stadsdeelcentrum 

de Amsterdamse Poort om te vormen tot het tweede centrum van 

de stad; centrum Zuidoost. l\let als de Zuidas moet centrum Zuid

oost complementair aan de binnenstad warden. De eigen kleuring 

die centrum Zuidoost hierbij moet krijgen is die van grootschalige 

leisure. In tegenstelling tot de plannen voor de Zuidas warden ter

men als binnenstedelijke sfeer en bruisend stadsmilieu bij Zuidoost 

niet zo veelvuldig gebruikt. Men spreekt eerder van een 'nieuwe 

stedelijkheid'. Hiermee wordt een stedelijke omgeving bedoeld die 

bestaat uit nieuwe functies en ruimtelijke verschijningsvormen die 

kenmerkend zijn voor deze tijd. De ArenA Boulevard ligt in de peri

ferie van de stad en minder centraal in het netwerk dan de Zuidas 

en de binnenstad (figuur 1). 

Functionele kenmerken 

Het programma van het plan voor centrum Zuidoost is een ge

mengd programma, er komen zowel woonfuncties, werkfuncties 

en voorzieningen voor. De voorzieningen en werkfuncties nemen 

het leeuwendeel voor hun rekening (zie figuur 2). Wanneer het 

voorzieningenprogramma onder de loep wordt genomen valt op dat 

twee soorten voorzieningen overheersen: de grootschalige perifere 

detailhandelsvestigingen (a.a. Villa ArenA) en de uitgaans- en cul

turele voorzieningen (a.a. een megabioscoop, concerthal, theater, 

hotel en casino). Naast deze twee hoofdgroepen zijn er oak onder

wijsvoorzieningen in het plan opgenomen en is er sporadisch klein

schalige detailhandel en horeca aanwezig. De bestaande bebou

wing ten westen van het spoor bestaat voornamelijk uit kantoren. 

Bestaande bebouwing ten oosten van het spoor bestaat voorname-

lijk uit de kleinschalige detailhandel en horeca van Winkelcentrum 

de Amsterdamse Poort. 

Hoewel het programma gemengd is, leert een nadere bestudering 

van het stedenbouwkundig plan dat er toch sprake is van functie

scheiding. Het programma is duidelijk via gescheiden zones over 

het gebied geprojecteerd (figuur 3 en 4 ). De centrale boulevard 

wordt volledig gedomineerd door grootschalige publieksvoorzienin

gen. Kleinschalige voorzieningen zijn vrijwel uitsluitend in het oos

telijk deel, het bestaande stadsdeelcentrum, te vinden. Deze twee 

zones met voorzieningen zijn ingekapseld door grate kantoorzones. 

De woonfunctie komt op een woontoren na alleen maar voor aan 

de oostzijde van het spoor. Behalve functies warden oak verkeers

stromen van elkaar gescheiden. De grate publieksstromen vinden 

plaats in de centrale openbare ruimte, terwijl de ontsluiting van 

parkeergarages en de bevoorrading volledig aan de achterzijden 

gebeurt. 

Voor het centrumgebied wordt een openbare ruimte nagestreefd 

waarin het levendig is, waarin activiteit plaatsvindt. Door de verde

ling van functies over het gebied ontstaat er in het centrum Zuid

oost een tijdsafhankelijke openbare ruimte die het ene mo

ment actief is en het andere moment inactief is (figuurS). Zo zal 

de boulevard door de aanwezigheid van culturele uitgaansfuncties 

zoals de megabioscoop, de concerthal, de theaters en het casino 

voornamelijk 's avonds actief zijn. Overdag is de ruimte veelal leeg 

en verlaten. In de kantoorzones die de boulevard omringen lijkt 

het tegenovergestelde het geval; hier is alleen overdag activiteit en 

heerst 's avonds een verlaten en lege indruk. In iets mindere mate 

is dit oak voor het bestaande centrum de Amsterdamse poort het 

geval. Een bijzondere ruimte in dit kader is de omloop om het sta

dion. De sfeer van deze openbare ruimte is evenementgebonden. 

Over het algemeen is de ruimte leeg en verlaten, om bij evenemen

ten als voetbalwedstrjjden en concerten over te lopen van activi-
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ruimte gedomineerd door 
verkeersfunctie 

9) karakterisering openbare ruimte 

teit en massa's publieksstromen. De enige ruimte die min of 

meer permanent 'actief' lijkt te zijn is de stationshal. 

Het centrumgebied is opgebouwd uit een aantal grootscha

lige functies zoals het woonwinkelcomplex, een megabios

coop, een concerthal en een casino. Vrijwel al deze functies 

hebben een solitair en intern georienteerd karakter: er 

is geen relatie met andere functies in het gebied (figuur 6). 

'Het woonwinkelcomplex is hiervan een goed voorbeeld. Alie 

voorzieningen zijn onder een dak ondergebracht. Bezoekers 

kunnen dus alle activiteiten in dat gebouw uitvoeren, de 

openbare ruimte hoeft men niet te betreden. Dit interne ge

orienteerde karakter wordt nog eens versterkt door het be

bouwingsconcept en de daaruit volgende circulatiestructuur. 

Via de achterzijde bereiken de bezoekers de ondergrondse 

parkeergarages of parkeerdaken. Vervolgens betreedt men 

het gebouw via de liften om daar vanwege de aanwezigheid 

van alle functies gedurende het gehele bezoek te blijven. Ten

slotte verlaat men het gebouw via dezelfde route als men het 

gebouw betrad, de openbare ruimte aan de voorzijde speelt 

gedurende het hele bezoek aan het complex geen enkele 

rol. Het woonwinkelcomplex is daarmee een solitaire functie 

die geen relatie met andere functies en zijn omgeving aan

gaat. Hetzelfde geldt voor de bioscoop en de concerthal. Al 

deze functies hebben als het ware een stop en go karakter; 

men bezoekt de functie en gaat vervolgens weer weg, zon

der dat de omgeving of de andere functies in het gebied bij 

het bezoek betrokken worden. De openbare ruimte verliest 

hierdoor zijn belangrijkste functie, namelijk als verbindend 

element tussen de voorzieningen. 

.. ----

8) Grootschaligheid 



Ruimtelijke kenmerken 

Centrum Zuidoost ligt in de periferie aan de rand van het stedelijke 

gebied. Het gebied wordt aan de zuidwest zijde omgeven door een 

bedrijventerrein waarmee het geen relatie aangaat, daarachter lig

gen snelwegen en begint het open gebied. Aan de noordzijde wordt 

het gebied direct omgeven door open gebied. Het oostelijk deel 

van het gebied wordt gevormd door het bestaande winkelcentrum 

de Amsterdamse Poort. Dit wordt omsloten door de woonomgeving 

van Amsterdam Zuidoost. Het centrum hee~ hier een zeer introvert 

karakter en ligt vrij ge·isoleerd ten opzichte van dit woongebied. 

In feite ligt het hele gebied voor een groat deel afgezonderd in 

een nietszeggende omgeving. Daar waar het wel temidden van een 

stedelijke omgeving ligt, is er geen relatie met deze omgeving. Het 

gebied vormt hierdoor een opzichzelfstaande enclave, afgezonderd 

van de stedelijke omgeving. 

Figuur 8 toont de bebouwing van het centrumplan Zuidoost en de 

bestaande bebouwing in het gebied. Wat in een oogopslag opvalt 

is de grootschaligheid. De bebouwing van het centrumplan is 

aanzienlijk grootschaliger dan de al aanwezige bebouwing. Qua 

openbare ruimte geldt hetzelfde, de openbare ruimte van de ArenA 

Boulevard is vele maten grater dan de openbare ruimte van het 

winkelcentrum de Amsterdamse Poort. De grootschaligheid is een 

direct gevolg van de hedendaagse typen functies die in centrum 

Zuidoost zijn ondergebracht, zoals het woonwinkelcentrum, de me

gabioscoop en het GETZ centrum. 

Het ruimtelijke karakter van het gebied wordt bepaald door de 

grate schaal van de bebouwing. Via een aantal ontwerpmiddelen 

wordt aan de noordzijde van de ArenA Boulevard geprobeerd deze 

grate schaal te breken (figuur 7). De bebouwing bestaat in feite 

uit twee grate volumes die zijn opgedeeld in een klein aantal groot

schalige detailhandelvestigingen op de begane grand en kantoor

ruimten daarboven. Door het plaatsen van een arcade en het aan-

brengen van kleurverschil wordt deze grate schaal gecamoufleerd, 

er wordt kunstmatig een geleding van de gevel aangebracht die 

niet volgt uit de functie van het gebouw. Ook in de openbare ruimte 

wordt geprobeerd de grate schaal te doorbreken, door het plaatsen 

van enkele paviljoens, voornamelijk met een horecafunctie. 

Een belangrijke ingreep is de verbouwing van station Bijlmer. Door 

deze verbouwing komt het stationsplein in het verlengde van de 

boulevard te liggen, onder de op kolommen steunende sporen. 

Door deze situering van het stationsplein warden oost en west kant 

met elkaar verbonden en ontstaat er een ruimtelijke relatie tus

sen de boulevard en de entree van winkelcentrum de Amsterdamse 

Poort. De ruimten !open op een vanzelfsprekende manier in elkaar 

over. Aan de ruimtelijke voorwaarden om van het in tweeen ver

deelde gebied een samenhangend geheel te maken, lijkt hiermee 

voldaan te zijn. 

Door de compositie van de bebouwing van het centrumplan Zuid

oost warden een aantal ruimtetypen gevormd (figuur 9). De be

langrijkste is de boulevard, die door de verbouwing van het station 

een continue ruimte vormt met het kerngebied van winkelcentrum 

de Amsterdamse poort. Deze ruimte is voetgangersdomein en be

vat de entrees van publieksfuncties. De afmetingen van deze ruimte 

zijn zeer groat, zo'n 70 meter breed en 600 meter lang. Daarnaast 

zijn er een aantal ruimten met een semi-openbaar karakter: het 

GETZ centrum, het atrium van Villa ArenA en de binnenhoven van 

winkelcentrum Amsterdamse Poort. Een derde type ruimte is het 

openbaar gebied dat gelinkt is aan de boulevard. Dit is een zeer 

ambivalente ruimte; het is zowel domein van de auto als van de 

voetganger, er grenzen zowel achterkanten als voorkanten aan, er 

zijn zowel bevoorradingsstraten en toegangswegen als verblijfsge

bieden. Tenslotte is er aan de randen van het gebied veel openbare 

ruimte die volledig bestaat uit verkeersaders en het gebied afba

kent van zijn omgeving. 
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Alexandrium 

Ontwikkelingsgeschiedenis en ambitie 

Met meer dan 100.000 m2 winkeloppervlakte is Alexandrium het 

grootste winkelcentrum van Rotterdam. Het gebied was tot begin 

jaren tachtig een bedrijventerrein, grenzend aan de woonwijk Oos

terflank. In 1984 werd een deel van het bedrijventerrein vervangen 

door het overdekte winkelcentrum Oosterhof. In 1996 wordt er een 

nieuwe deel van het bedrijventerrein opgeslokt door de bouw van 

een lange strip 'Megastores'. De naam 'winkelcentrum Oosterhof' 

wordt losgelaten en het gebied gaat in zijn geheel Alexandrium he

ten. Het bestaande winkelcentrum wordt Alexandrium I genoemd 

en de nieuwe strip Alexandrium II. In 1997 wordt er uitgebreid 

met Alexandrium III, ofwel woonmall Alexandrium: een overdekt 

winkelcentrum met alleen woonwinkels. Het laatste wapenfeit is 

de renovatie en uitbreiding van het oorspronkelijke winkelcentrum 

Alexandrium I met zo'n 16.500 m2 aan extra winkelruimte. Op dit 

moment is Alexandrium af. In het kader van nieuwe stedelijkheid 

op perifere knooppunten bestaat er wel de ambitie om het gebied 

meer te laten warden dan alleen winkelcentrum (RPR 2010). Er 

wordt onder andere gestudeerd op het plaatsen van een megabios

coop, maar concrete plannen zijn er nag niet. 

Ruimtelijke en functionele kenmerken 

Alexandrium ligt in de periferie maar neemt in het netwerk van 

de stad wel een zeer centrale plaats in. Het ligt op een knooppunt 

van metro, tram, trein en autoverbindingen en is daardoor direct 

verbonden met andere centra in de stad en met het regionale en 

landelijke netwerk. Het gebied ligt temidden van een verstedelijkte 

periferie met kantoren, bedrijven en woonwijken en is ingeklemd 

door infrastructuur (figuur 1,2). 

Hoewel het beeld bestaat dat Alexandrium vooral een winkelcen

trum is, beslaan voorzieningen toch het kleinste deel van het pro-

gramma (figuur 3). De kantoor- en woonfunctie zijn beide met 

meer oppervlakte vertegenwoordigd. Een blik op de functiekaart 

(figuur 4) leert waarom dit in eerste instantie niet zo overkomt: de 

footprint van de woningen en kantoren is veel kleiner, deze functies 

danken hun grate hoeveelheid oppervlakte vooral aan het feit dat 

ze de hoogte in gaan. De footprint van de voorzieningen is vele ma

len grater, waardoor deze functie het gebied lijkt te overheersen. 

Vooral de grootschalige detailhandel neemt een groat deel voor 

haar rekening. De functionele opzet van Alexandrium is grofweg 

als volgt: kleinschalige detailhandel is ondergebracht in Alexan

drium I, grootschalige detailhandel in Alexandrium II (megastores) 

en Alexandrium III (woonmall), kantoren en woningen liggen aan 

de randen. 

Bevoorrading en parkeerruimte zijn door de hoeveelheid win

kels beeldbepalende aspecten. De bevoorrading en verkeersafwik

keling vindt aan de buitenzijden plaats. Het winkelende publiek be

vindt zich aan de binnenzijde van het gebied. Dit zorgt voor een 

interne orientatie (figuur 5). Samen met de verkeersbarrieres 

aan de randen leidt dit ertoe dat Alexandrium geen relatie aangaat 

met zijn omgeving en zich ervan afzondert (figuur 6). 

In Alexandrium zijn meerdere ruimtetypen aanwezig die voortko

men uit de verschil lende typen winkelcentrum binnen het gebied 

(figuur 7,8). Er zijn vier typen winkelcentrum die in opeenvolgende 

perioden zijn ontstaan. Ten eerste het 'traditionele winkelcentrum' : 

kleinschalige winkels met hun entree aan de openbare ruimte, in dit 

geval een hof. Het tweede type is het 'overdekte winkelcentrum'. 

Nag steeds is er sprake van kleinschalige winkels (en incidenteel 

een warenhuis), maar nu hebben zij hun entrees in een semi-open

baar gebouw aan een binnengang. De hoofdentree van dit type 

winkelcentrum ligt aan een plein . Aan dit plein liggen meerdere 
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7} Ruimtetypen in Alexandrium 

7a} Pleinwerking: 
intensief gemengd gebruik aan westzijde door entree station, school, entree winkelcentrum . 
extensief gebruik oostzijde door ontbreken entrees en doo plaatsing scherm 

7b} Terrein: gedomineerd door auto. Verlaten in 
de avond 

7c} Hof: intensief gebruik door entrees gericht 
op hof 



entrees van verschillende voorzieningen zoals station een school en 

kantoren. Er heerst hierdoor een zekere drukte en activiteit in de 

openbare ruimte. Het derde type winkelcentrum is dat van de strip 

megastores. Dit type bestaat in tegenstelling tot de vorige twee ty

pen uit grootschalige bebouwing, de entrees daarvan liggen aan de 

openbare ruimte. Direct voor de winkels ligt een voetgangersstrook 

maar de openbare ruimte wordt vooral gekarakteriseerd door het 

immense parkeerterrein dat voor de bereikbaarheid van deze 

winkels zorgt. Het laatste type dat in Alexandrium gebouwd is, is 

de woonmall: grootschalige woonwinkels onder een dak. Het ruim

tetype dat hier wordt gevormd is een semi-openbaar atrium. 

Bij Alexandrium II en III is er geen sprake van functiemenging, er 

zijn alleen winkels. Bij Alexandrium I wel, er zijn woningen, kan

toren en Winkels in een bouwvolume aanwezig. Het bebouwings

concept dat is gehanteerd draagt echter niet bij aan gemengd 

gebuik van de openbare ruimte. Woningen en kantoren warden op 

een andere manier ontsloten dan de winkels en de entrees liggen 

aan een andere ruimte die niet in verbinding staat met de ruimte 

waarin het winkelende publiek zich bevindt (figuur 9). De enige 

ruimte waar sprake is van gemengd gebruik van de ruimte is nabij 

twee van de drie entrees van het winkelcentrum. 

I @_I __ ___. 

D 
I 

8) Vier typen winkelcentra vertegenwoordigd in 
Alexandrium 

9) Bebouwingsconcept: functiemenging maar geen 
gedeeld gebruik van de ruimte 
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2) Opbouw Kop van Zuid: drie zones met daartussen boulevards met 
plintvoorzieningen, drie concentratieplekken voor publieke voorzieningen 

Kop van Zuid 
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• voorzieningen 

3) Programma Kop van Zuid en Wilhelminapier 
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4) Functionele opzet: 3 gemengde zones met verschillende hoofdfuncties 
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S) Voorzieningstructuur: verspreide ligging grate publiekstrekkers. 
Over gehele lengte plintvoorzieningen aan de straten 



Wilhelmina pier 

Ambitie 

Het centrum van Rotterdam heelt eindelijk de sprang over de rivier 

gemaakt. Verantwoordelijk hiervoor: de Kop van Zuid. Oat is al

thans het beeld dat de beleidsmakers, planners en ontwerpers op

roepen. Kreten als 'hoogwaardig binnenstedelijk woonwerkgebied', 

'een aanvulling op het centrum' en 'een typisch centrumgebied met 

grate woondichtheid en functiemenging te vergelijken met de Cool

singel' illustreren de hoge verwachtingen. Reden genoeg om dit 

plan op te nemen als case bij deze studie. Het overkoepelende 

stedenbouwkundig ontwerp van Teun Koolhaas uit 1989 is de basis 

van de ontwikkeling op Kop van Zuid. Op basis van dit plan warden 

de verschillende deelgebieden op dit moment ontwikkeld. De plan

en bouwactiviteiten zijn nog volop aan de gang. 

Ruimtelijke en functionele kenmerken 

Voor een deel zullen de drie noord-zuid gerichte zogeheten stads

boulevards voor de beoogde centrumrol moeten gaan zorgen (fi

guur 1). Langs deze boulevards komen namelijk stedelijke voor

zieningen te liggen. Nog belangrijker voor de centrumral van Zuid 

wordt echter de Wilhelminapier. Dit is de graotste van drie concen

tratieplekken voor stedelijke publieke voorzieningen. De casestudy 

is verder dan ook gericht op dit deel van de Kop van Zuid. 

Hoewel de Wilhelminapier aan een metrastation ligt is de locatie 

niet de meest dicht verknoopte plek in het netwerk van Rotterdam 

(figuur 2). Het is binnen de Kop van Zuid wel de locatie die het 

meest centraal in de stad ligt, doordat de Erasmusbrug de Wilhel

minapier direct met het traditionele centrum van de stad verbindt. 

Vanwege de centrale ligging zijn juist op deze locatie veel stedelijke 

voorzieningen gepland. Deze warden gemengd met kantoren en 

woningen (figuur 3). De functies zijn ondergebracht in drie bebou-

wingszones die alle drie een menging van wonen, werken en voor

zieningen kennen. De accenten binnen deze functies verschillen per 

zone, de centrale zone is hierbij het meest gemengd (figuur 4). Om 

het gebied een centrumrol te laten vervullen zijn er een aantal gra

te publiekstrekkers in het plan opgenomen: 'Hotel New York', 'Las 

Palmas' met het fotomuseum en instituut voor beeldcultuur, het 

nieuwe Luxortheater, 'de Rotterdam' met hotel en congresfacilitei

ten en de bioscoop in een gebouw 'New Orleans'. Deze trekkers ko

men verspreid over de Wilhelminapier voor (figuur 5). Zo wordt ook 

de drukte en activiteit over het gebied verspreid, en kan het hele 

gebied een levendige sfeer krijgen. Dit wordt versterkt doordat de 

publiekstrekkers onderling verbonden warden door straten met aan 

weerszijden voorzien ingen in de plint. Hetzelfde ontwerpmiddel dat 

ook bij de plannen voor de Zuidas in Amsterdam is toegepast. 

Ook 's avonds moet er activiteit op de Wilhelminapier zijn, was het 

uitgangspunt bij de planvorming. Dit in verband met de gewenste 

centrumsfeer, maar ook vanwege de veiligheid. Spreiding van func

ties die 's avonds 'actief' zijn is dan ook toegepast (figuur 6). Dit 

zijn horecavoorzieningen en voorzieningen zoals het instituut voor 

beeldcultuur, het theater en de bioscoop, maar ook de entrees van 

de woongebouwen dragen bij aan de activiteit in de avond. 

Om de nieuwe centrumral te benadrukken is de Wilhelminapier als 

eyecatcher en beeldmerk vormgegeven met veel hoogbouw. Ach

ter de positionering van de hoogbouw zit een gedachte: afwisseling 

van hoog- en laagbouw in de twee buitenzones en laagbouw in 

de middenzone maakt zichtlijnen en transparantie naar het water 

mogelijk (figuur 7). Bovendien maakt het vrijwaren van de midden

zone voor hoogbouw het mogelijk om hier de historische bebou

wing te bewaren en tot zijn recht te laten komen. Samen met het 

benutten van de ligging aan de Maas levert dit een extra ruimtelijke 

kwaliteit op die weinig andere nieuwe centrumgebieden hebben. 
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De zonering in drie stroken levert twee straatruimten op met aan 

weerszijde bebouwing: 'het interieur'. Oak ontstaan er door de 

zonering twee kades met aan een zijde bebouwing: 'het exterieur' 

Het interieur krijgt een drukke sfeer met veel gemengde functies. 

Het exterieur wordt ingericht als groene kade en promenade. Naast 

interieur en exterieur komen er in het plan de ruimtetypen 'groot 

plein', 'intiem bomenpleintje', 'semi-openbaar atrium', en 

'dwarsstraat' voor (figuur 8). Aan de grate pleinen zijn de pu

bliekstrekkers Hotel New York en het nieuwe Luxortheater gepro

jecteerd. De grate pleinen zijn interessante ruimten waar interieur 

en exterieur samenkomen. Nag interessanter zijn de dwarsstraten. 

Deze zijn zodanig geplaatst dat er een relatie tussen beide kades 

langs ontstaat, via een serie opeenvolgende ruimten. Dit verloopt 

als volgt. Vanaf de noordelijke kade kan men een atrium met open

bare voorzieningen bereiken. Dit atrium grenst aan een straat met 

voorzieningen in de plint. Daaraan ligt een plein waaraan de en

trees van woningen liggen. Vervolgens komt men weer een straat 

tegen met plintvoorzieningen en dan een intiem bomenpleintj e dat 

grenst aan de zuidelijke kade. Het plan is zo opgebouwd dat via de 

dwarsstraten al deze ruimten direct met elkaar in verbinding 

staan (figuur 9). 

Het bebouwingsconcept dat in de buitenste zones is toegepast 

is mede gebaseerd op de wens tot een levendige openbare ruimte. 

Ieder bouwlaag levert een bijdrage daaraan. De parkeerkelders 

maken verblijfskwaliteit van de openbare ruimte beter mogelijk. 

De onderste lagen met entrees van plintvoorzieningen aan de stra

ten zorgen voor activiteit in die openbare ruimte. Tenslotte zorgen 

de bovenste lagen voor een belangrijk deel van het draagvlak voor 

activiteit in de openbare ruimte doordat in deze lagen een druk 

programma van wonen en werken wordt ondergebracht. 

WOON 

THEATER I BIOSCOO 

ontsluiting 
<~~~~~~~~~~~~~~~~~---

terras I promenade 

10} Bebouwingsconcept gebaseerd op openbare ruimte: 
parkeren ondergronds zorgt voor kwaliteit openbare ruimte, plintvoorzieningen 
zorgt voor activiteit in openbare ruimte, woonfunctie en kantoorfunctie in de 
toplagen zorgt voor draagvlak 
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Strijp S 

Aanleiding, ambitie en positie binnen de stad 

Strijp Sis een van de Philips industrieterreinen in Eindhoven. Philips 

gaat dit terrein echter verlaten, waardoor 27 hectare vrijkomt voor 

ontwikkeling. De ambitie die de gemeente bij deze herontwikkeling 

voor ogen heeft wordt niet onder stoelen of banken gestoken. In 

het definitief stedenbouwkundig plan (West 8 urban design & land

scape architecture B. V. 2004) dat zij lieten maken wordt gesproken 

over een 'stedelijk subcentrum', een 'ontmoetingsplek voor 24 uur 

per dag', 'stedelijke levendigheid' en een 'bruisende knoop voor 

Eindhoven'. Van een verboden stad waarvoor je een pasje nodig 

had om er te mogen zijn, wil men er een uiterst openbaar en pu

bliek centrumgebied van maken. Het terrein leent zich hier ook voor 

gezien zijn centrale plaats in het netwerk, op een knooppunt van de 

rondweg, treinstation Beukenlaan en HOV lijn (figuur 1). Door deze 

ligging is Strijp S goed bereikbaar vanuit zowel Eindhoven als daar

buiten, en is het gebied nauw verbonden met de andere stedelijke 

centra van Eindhoven. Het gebied vormt ook een nieuwe schakel 

in de keten Dommeldal, binnenstad, landgoed de Wielewaal en het 

buitengebied. Daarnaast is het tevens een nieuwe schakel in de 

Westcorridor: een structuur tussen het centraal station en Eindho

ven Airport, die een groat aantal bijzondere concentratiegebieden 

aan elkaar rijgt (figuur 2). De centrale ruimte van Strijp sis gekop

peld aan deze structuren op hoger schaalniveau. 

Ruimtelijke en functionele ontwerpuitgangspunten 

Het stedenbouwkundig plan kent een hoofdopzet van drie slagen 

met gesloten bouwblokken, in de richting van de oorspronkelijke 

industriele bebouwing (figuur 3). De industriele bebouwing kan zo 

gedeeltelijk worden behouden en ge'integreerd in de nieuwe bouw

blokken. Hoogbouw wordt zowel op de hoeken van de bouwblokken 

geplaatst als in de vorm van losse torens in de openbare ruimte 

gepositioneerd. 

Er wordt uitgegaan van een gemengd programma voor Strijp s, 

om zo de gewenste drukte en activiteit in de openbare ruimte te 

verkrijgen (figuur 4). Flexibiliteit ten aanzien van het programma 

is opgenomen vanwege de lange tijd tot realisatie. Het programma 

wordt volledig gemengd over het gebied verspreid. Nergens ont

staan zones met een monofunctionele invulling. Wei kent het plan 

accentverschillen in functies per zone (figuur 5). In de zone aan 

de spoorzijde zal het accent op werken liggen, en in de uiterst zui

delijke zone op wonen. De centrale zone zal de hoogste mate van 

functiemenging krijgen. Hier worden de meeste bijzondere voor

zieningen en publiekstrekkers gesitueerd en is vrijwel de gehele 

plintzone van de bebouwing voor voorzieningen bestemd. 

Het stedenbouwkundig plan sluit aan op de directe omgeving (fi

guur 6). Noord - zuid gerichte straten verbinden de zuidelijke 

woonwijk met Strijp S. Oost - west gerichte boulevards vormen de 

verbinding met de binnenstad en het landgoed de Wielewaal. In de 

noordelijk richting vormt het spoor een barriere en worden geen 

verbindingen gemaakt. 

• 

6 
6) Verbinding met directe omgeving ---Om 200m 
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Het stedenbouwkundig plan kent een variatie aan ruimtetypen (fi

guur 7). De belangrijkste zijn de drie oost - west gerichte boule

vards. Zij krijgen een groen, maar stedelijk karakter. De centrale 

boulevard de Torenallee onderscheidt zich van de andere twee door 

de grotere schaal. Hier wordt de ruimte gezocht voor verblijfskwa

liteit, levendigheid en activiteit in de openbare ruimte. De centrale 

boulevard loopt over in een manifestatieterrein. De drie boulevards 

monden uit in een parkruimte aan de stadszijde van Strijp S. Deze 

ruimte vormt de entree van het gebied vanuit de stad, en is voor

zien van een poortgebouw, dat de hoogste toren van Strijp S vormt. 

Naast deze drie grootschalige ruimten is er in het plan ook gezocht 

naar ruimte voor kleinschaligheid en intimiteit. Dit vindt zijn weer

slag in de vorm van een besloten horecaplein: het Ketelhuisplein. 

Dwarsstraten verbinden alle genoemde ruimtetypen met elkaar. De 

binnenhoven vormen het laatste ruimtetype. In de twee buitenste 

zones liggen deze binnenhoven in de luwte van de boulevards. In 

de centrale zone is in de binnenhoven ruimte gereserveerd voor 

bijzondere voorzieningen. De hoven krijgen hier dus juist een pu

bliek karakter. 

De centrale Torenallee is de ruimte waarin de meeste activiteit en 

levendigheid wordt beoogd (figuur 8). In het plan wordt de Torenal

lee opgevat als ruimte waarin kan worden geflaneerd. Entrees van 

de voorzieningen grenzen aan brede loopstroken. Daarnaast is een 

brede loopstrook centraal in de ruimte opgenomen, temidden van 

een soms wel zes rijen dikke bomenrij. Parkeren is voorzien in de 

openbare ruimte op enkelzijdige langsparkeerstroken. Daarnaast 

voorziet het stedenbouwkundig plan in verdiepte parkeergelegen

heden onder de bouwblokken. Via dwarsstraten en doorsteken wor

den de binnenhoven, het Ketelhuisplein en de andere boulevards 

aan de Torenallee gelinkt. 

Het Ketelhuisplein kent een andere schaal dan de overige openbare 

ruimte, en is bedoeld als intiem horecaplein (figuur 9). Verkeersbe-

wegingen worden aan de rand van het plein gehouden zodat ruimte 

voor terrassen ontstaat. De wanden van het plein worden gevormd 

door een combinatie van nieuwe bouwblokken en de te bewaren 

industriele bebouwing: het ketelhuis en de machinekamer. Het plan 

voorziet in woontorens in de directe nabijheid van het plein, zo 

wordt draagvlak voor druk gebruik van het plein verkregen. 

Het gekozen bebouwingsconcepten is afgestemd op het gebruik 

van de openbare ruimte (figuur 10). Plintvoorzieningen in de on

derste lagen zorgen voor activiteit, draagvlak wordt verkregen door 

het programma van woon- en werkfuncties in de torens en de ver

diepingslagen van de bouwblokken. Parkeervoorzieningen onder de 

bouwblokken worden toegepast om dominantie van de auto in de 

open bare ruimte tegen te gaan. 

Alie torens in het plan worden voorzien van een topbeeindiging over 

meerdere lagen die wordt ervaren als een lichtkroon (figuur 11). Zo 

wordt verwezen naar de lichtstad Eindhoven, en wordt Strijp S als 

beeldmerk voor de stad ingezet. De torens liggen steeds op zichtlij

nen vanuit de stad en het stratenpatroon van de omgeving. 

I I f 

/ 

11) Toepassing topbeeindiging op torens. 
(Bron: Definitief Stedenbouwkundig Plan, West 8, urban design &landscape architecture B.V.) 
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3.7 BEVINDINGEN THEMATISCHE ANALYSE 

Een van de voornaamste bevindingen uit de thematische analyse is 

dat de essentie van stedelijkheid sociaal-culturele diversiteit is. 

De sociale betekenis wordt terecht door veel auteurs gezien als het 

grootste belang van stedelijke publ ieke ruimte. Sociaal-culturele 

diversiteit in de openbare ruimte zorgt ervoor dat deze ruimte een 

podium vormt voor de ervaring van publiek domein. De publieke 

ruimte van de stad is zo een afspiegeling van de maatschappe

lijke werkelijkheid en draagt bij aan de identiteitsvorming en de 

socia lisatie van mensen. Dit is een unieke en onderscheidende ei

genschap van de stad, die zorgt voor stedelijkheid. Hoewel deze 

eigenschap voornamelijk in de binnensteden te vinden is, is het een 

kenmerk dat op zich niet voorbehouden is aan een type omgeving 

of een soort locatie. Stedelijkheid is dus niet noodzakelijk aan al

leen de binnenstad of het stadscentrum gebonden maar kan - in 

ieder geval in theorie - overal ontstaan. Naast een sociale functie 

heeft stedelijke openbare ruimte van oudsher oak een markfunctie 

en een verkeersfunctie. De overgang naar een postindustriele sa

menleving heeft ervoor gezorgd dat oak representatie en beleving 

belangrijke hedendaagse functies van stedelijke openbare ruimte 

zij n geworden. 

De thematische analyse laat verder zien dat steden netwerksteden 

warden waarin netwerk centraliteit belangrijker is dan geogra

fische centraliteit. De verhouding tussen centrum en periferie is 

daardoor in de postindustriele stad drastisch veranderd: de peri

ferie wordt in plaats van een randlocatie oak een potentiele plek 

voor nieuwe centrumgebieden. Dit blijkt uit zowel de casestudies 

als de literatuurverkenning. Het loslaten van de hierarchische voor

zieningstructuur en de liberalisering van het detailhandelsbeleid 

leveren hieraan een bijdrage doordat ze de vestiging van centrum

functies in de periferie beter mogelijk maken. 



Nieuwe centrumgebieden zijn hele andere omgevingen dan traditi

onele centrumgebieden. Ze ontstaan namelijk niet alleen op andere 

locaties, maar bevatten oak hele andere, hedendaagse kenmer

ken en kwaliteiten. Dit blijkt uit zowel literatuurverkenning als de 

casestudies. Zo zijn functionaliteit en doelmatigheid voor veel 

hedendaagse centrumgebieden belangrijke uitgangspunten. Cen

trumgebieden warden ontworpen als 'zero friction' ruimten, waarin 

het publiek zo efficient mogelijk moet kunnen consumeren of be

leven. Daarnaast is de representatieve functie steeds vaker een 

belangrijk aspect bij het ontwerp van nieuwe centrumgebieden. 

Het ontwikkelen van centrumgebieden wordt gezien als een moge

lijkheid tot het scheppen van beeldmerken voor de stad, ze moeten 

de stad op de kaart zetten in deze tijd van onderlinge concurrentie 

tussen steden. Oak bevatten nieuwe centrumgebieden vaak een an

der soort centrumvoorzieningen dan traditionele centrumgebieden. 

Vrijetijdsvoorzieningen gericht op beleving en 'events' komen 

steeds meer voor. Veel van deze nieuwe centrumvoorzieningen zijn 

grootschalig en nemen veel ruimte in beslag. Deze ruimte is er 

vaak niet in de binnenstad maar wel in de periferie. Bovendien is de 

winkelfunctie lang niet altijd meer noodzakelijk om een gebied een 

centrumrol te laten vervullen. 

Ondanks het feit dat hedendaagse centrumgebieden een aantal an

dere eigenschappen en kwaliteiten vertonen dan traditionele cen

trumgebieden, wordt het kenmerk diversiteit oak bij nieuwe cen

trumgebieden nag volop nagestreefd, blijkt uit zowel de casestudy 

van Amsterdam, Rotterdam als Eindhoven. Oak op projectniveau 

komt dit bij vier van de vijf cases duidelijk naar voren. De belang

rijkste factoren waarmee in de projecten geprobeerd wordt diver

siteit te bereiken zijn: 

• Het realiseren van een gemengd programma 

• Het hanteren van ruimtelijke concepten voor gemengd ruimte

gebruik zoals spreiding van voorzieningen en verticale menging 

• Het realiseren van een variatie aan openbare ruimten die on

derling verbonden zijn 

• het verankeren van het centrumgebied met de stedelijke om

geving. 

De belangrijkste bedreigingen voor diversiteit die uit de casestudy 

op projectniveau naar voren komen zijn: 

• Doelmatigheid als overheersende ontwerpfactor 

• Scheiding van ruimtegebruik 

• Grootschaligheid als storende factor voor functiemenging 

• Ge"lsoleerde ligging van centrumgebieden ten opzichte van de 

stedelijke omgeving. 
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4 ONTWERPSTUDIE DE PERIFERIE LIGT CENTRAAL 

4.1 INLEIDING 

Doe/ 

Als onderdeel van deze studie is in de periferie van Eindhoven een 

ontwerp gemaakt voor een nieuw centrumgebied: E1 oHovenement. 

De ontwerpstudie die tot dit ontwerp heeft geleid vormt, na de 

thematische analyse, het tweede deel van dit afstudeerverslag en 

heeft twee doelen. Ten eerste om aan algemene kennis over nieu

we centrumgebieden te verkrijgen die nog niet bij de thematische 

analyse naar boven is gekomen. Ten tweede om de kennis die bij 

de thematische analyse op is gedaan toe te passen in een concrete 

situatie zodat er dieper en vanuit een andere invalshoek op die 

bevindingen in kan worden gegaan. Het resultaat is de ontwerpstu

die: 'de periferie ligt centraal'. Deze titel dekt de lading: de perifere 

locatie ligt inmiddels immers centraal Eindhoven, blijkt uit de studie 

en het ontwerp is daarop gebaseerd. In het ontwerp is geprobeerd 

eigentijdse centrumkwaliteiten te realiseren die deels gebaseerd 

zijn op de thematische analyse en deels voortkomen uit gebiedsas

pecten die concreet voor deze stad en deze locatie spelen. 

Opbouw 

Het ontwerp kent vijf stappen, die achtereenvolgens in dit hoofd

stuk worden behandeld. Eerst wordt de analyse van de netwerkstad 

Eindhoven beschreven. De analyse en het streefbeeld van de twee 

stedelijke structuren die bepalend zijn voor de planlocatie komen 

daarna aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op de locatie en zijn 

directe omgeving. Aansluitend daarop wordt het ruimtelijk concept 

toegelicht dat ontwikkeld is op basis van zowel de ontwerpanalyse 

als de thematische analyse. Tenslotte komt het ontwerp, dat een 

uitwerking is van dit ruimtelijke concept aan bod. 

4.2 NETWERKSTAD EINDHOVEN 

Ontwikkeling 

De stad Eindhoven heeft zich sinds ze is ontstaan ontwikkeld van 

een centrale marktplaats tot een netwerkstad. De matrix (figuur 1) 

illustreert deze ontwikkeling door per periode de stadsvorm en de 

functionele relaties binnen de stad weer te geven. In de pre-indu

striele periode bestaat de bebouwing in de regio uit kleine neder

zettingen en losse boerderijen in een agrarisch gebied (a). Eindho

ven heeft in deze periode een functie als marktplaats waardoor 

de omliggende nederzettingen een nauwe relatie met deze centrale 

plaats hebben (b). In de industriele periode zijn een aantal kernen 

samengevoegd en uitgegroeid tot de stad Eindhoven. Rondom de 

stad complementeren vrijliggende dorpen de agglomeratie (c). De 

stadsdelen en dorpen in deze agglomeratie zijn zelfvoorzienend. 

De binnenstad van Eindhoven is het enige centrum dat de hierarchie 

ontstijgt, alle dorpen en stadsdelen zijn sterk op deze binnenstad 

gericht ( d). In de postindustriele periode zijn de dorpen en de stad 

samengegroeid tot een stedelijk veld (e). In dit stedelijk veld zijn 

de dorpen en stadsdelen niet alleen meer op het centrum van de 

stad betrokken. Ook veel nieuwe gebieden spelen een rol als knoop 

in de netwerkstad: de hierarchie is gedeeltelijk doorbroken. Daar

naast is de netwerkstad zelf ook onderdeel van een groter netwerk 

en is het gelinkt aan de rest van Brabant, Nederland, Europa en de 

wereld (f). Een verdere ontplooiing van Eindhoven als netwerkstad 

is de vooronderstelling bij het ontwerp voor de planlocatie. Zowel 

de potentie die het heeft als nieuw centrumgebied als uiteindelijke 

ontwerpkeuzen zijn mede gebaseerd op deze vooronderstelling. 



grotere gemengde centrumgebieden, nadruk op vrijetijdsbesteding 

CJ kleinere gemengde centrumgebieden, nadruk op aanschaf noodzakelijke procucten 

overige bijzondere concentraties, nadruk op eigen onderscheidend thema 

2) De publieke netwerkstad Eindhoven 



Publieke centrumgebieden 
Een belangrijk deel van de knopen in de netwerkstad wordt ge

vormd door de centrumgebieden met publieke voorzieningen van 

bovenstedelijk schaalniveau: de publieke centrumgebieden. Een 

nieuw centrumgebied ontwerpen betekent een toevoeging maken 

op het bestaande aanbod aan publieke voorzieningen. Zicht op de 

publieke centrumgebieden die in de stad voorkomen en de activi

teiten die daarin plaatsvinden is daarom nodig. Door middel van 

twee collages is een beeld geschetst van de huidige functies en 

activiteiten in de belangrijkste publieke centrumgebieden van Eind

hoven (figuur 2). Wanneer gekeken wordt naar het doel van het 

bezoek aan deze centrumgebieden en het soort functies dat er in 

voorkomt vallen grofweg drie typen te onderscheiden. 

Ten eerste de 'gemengde centrumgebieden'. Hier ligt de nadruk 

op vrijetijdsbesteding: bezoekers komen er vooral om een vrije

tijdsactiviteit te verrichten. Het betreft per gebied een scala aan 

activiteiten: van shoppen, uit eten gaan, een concert bezoeken en 

naar de film gaan tot het bijwonen van festivals in de openbare 

ruimte. Er zijn kortom veel verschillende doelen voor een bezoek 

aan dit type centrumgebied. 

Anders is dit bij het tweede type: de 'winkelcentra'. In deze ge

bieden ligt de nadruk niet op het doorbrengen van vrije tijd. Hoewel 

winkelen steeds meer een vrijetijdsactiviteit is dan een noodzaak, 

warden deze gebieden toch vooral bezocht voor het doen van een 

gerichte aankoop en niet om er een hele dag door te brengen. Er is 

sprake van een hoofddoel voor een bezoek aan dit type centrum

gebied. 

Het derde type omschrijf ik als 'overige bijzondere concentra

ties'. Het gaat om een variatie aan gebieden in de periferie, die 

ieder een eigen functie of thema hebben. Men komt speciaal voor 

die functie naar het gebied toe. Dit kan zowel gaan om het aan-

schaffen van een product als om vrijet ijdsactiviteiten. De gebieden 

varieren van meubelplein en doe het zelf boulevard tot leisure- en 

activiteitencentra en sport- en recreatieclusters. De opkomst van 

deze gebieden in de periferie is een vrij recente ontwikkeling. De 

opgave voor de ontwerplocatie is een nieuw centrumgebied te ont

werpen dat een aanvulling is op dit bestaande aanbod aan publ ieke 

centra in Eindhoven. 

4.3 TWEE BEPALENDE STRUCTUREN 

Het plangebied ligt op een knooppunt van twee stedelijke structu

ren: de Westcorridor en de A2 zone. Zij zijn beide bepalend voor 

de aard van de locatie. Bovendien zijn het beide ook op stedelijk en 

bovenstedelijk schaalniveau bepalende structuren. Een visie op de 

rol van de Westcorridor en de A2 zone voor de stad en de bijdrage 

die het plangebied hieraan kan leveren is daarom een bepalende 

factor voor het ontwerp. Om deze reden heb ik van beide structu

ren de huidige situatie geanalyseerd en er een streefbeeld voor de 

toekomst voor geformuleerd. 

Westcorridor 

Huidige situatie (figuur 3) 

De Westcorridor wordt gevormd door de zone tussen het centrum 

van Eindhoven en Eindhoven Airport en is na de bouw van vinexlo

catie Meerhoven inmiddels een verstedelijkte zone. Eindhoven en 

Veldhoven zijn volledig aan elkaar gegroeid, er is sprake van een 

groat stedelijk veld. De enige open ruimte in dit stedelijke veld 

wordt gevormd door de groene indringing die vanuit het buiten

gebied ter hoogte van het snelwegknooppunt 'Veldhoven' botst op 

deze verstedelijkte zone. 

De Westcorridor bestaat uit een aaneenschakeling van centra 

en dichte bebouwingsconcentraties, zeker na voltooiing van 



3) Situatie Westcorridor 

Het gebied rond de HOV 
lijn vormt een vrijwel 
aaneengesloten verstedelijkte 
zone. De groene indring vanuit 
het buitengebied is daarom 
zeer waardevol en dient benut 
te worden bij ontwikkeling van 
het plangebied. 

Het traject van de HOV-
lijn bestaat uit een serie 
bijzondere locaties met 
daartussen een neutraal 
stedelijk veld dat bestaat uit 
kleinschalige woonwijken en 
bedrijventerreinen. In deze 
serie Het plangebied ligt in 
een luwte binnen deze serie, 
vrij ver verwijderd van de 
grote bijzondere locaties. 



VERKLARJNG 

kleinschalige woonwijken 

bed rijventerrei n 

aaneenschakeling bijzondere locaties: 

1) stationsgebied 

D 2) binnenstad 

3) random de admirant 

4) stadion e.o. 

~ 5) Strijp S 

6) ka ntorenlocatie Cederlaan 

l!J 7) Evoluon 

D 
IZJ 
D 
D 
D 
m 

8) Koopcentrum de Hurk 

9) Flight Forum 

10) Eindhoven Airport 

architectonisch accent/ landmark 

HOV-traject 
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open groen 

besloten groen 

kanaal 
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het nieuwe centrum Strijp S. Tevens bestaat de zone uit een opeen

volging van enkele van de architectonische accenten van de stad. 

Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) traject tussen het cen

trum en Eindhoven Airport rijgt de centra en bebouwingsconcen

traties aaneen. Van oost naar west gaat het om achtereenvolgens 

de volgende gebieden: 

• het stationsgebied 

• het vernieuwde deer van de binnenstad met het piazza en het 

'rond de admirant' project 

• het gebied rond het stadion 

• het nieuwe centrum Strijp S 

• de kantorenlocatie Cederlaan 

• het evoluon 

• koopcentrum de Hurk 

• Flight forum 

• Eindhoven Airport 

Tussen deze drukke en actieve gebieden bevinden zich de kleinscha

lige woonwijken, bedrijventerrein de Hurk en vinexlocatie Meerho

ven. De zone kenmerkt zich dus als een afwisseling van drukke 

en luwe gebieden. Over de gehele zone gezien is deze afwisseling 

niet regelmatig. Er is grofweg sprake van twee pol en, een aan de 

oostzijde met de drukke gebieden tussen station en Evoluon, en 

een aan de westzijde met Flight forum en Eindhoven Airport. Daar

tussen is een vrij groat hiaat waarin - op koopcentrum de Hurk na 

- geen centrumgebieden langs het HOV traject aanwezig zijn. 
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nieuwe groene openbare ruimte 
gekoppeld aan groene lob 

nieuw centrumgebied met 
grootschalige publieke 
voorzieningen 

relaties verstedelijkte zone en 
groene lob 

relaties tussen stedelijk veld en 
nieuw centrumgebied 

4) Streefbeeld westcorridor afwisseling: drukke en luwe gebieden 



Streefbeeld (figuur 4) 

De kracht van de Westcorridor is de serie van drukke en actieve 

gebieden die allemaal geed bereikbaar zijn met openbaar vervoer, 

door het verbindende HOV-traject. Dit is een sterk concept in deze 

tijd waarin stimulering van het openbaar vervoer belangrijk is. Het 

concept is echter pas af als het voor de hele zone geldt en niet al

leen voor de uiteinden. Het ontwikkelen van actieve functies ter 

plaatse van het snelwegknooppunt is daarvoor nodig. Hierbij is het 

belangrijk dat deze ontwikkeling aanvullend en onderscheidend is 

ten opzichte van de bestaande serie van centra. Dit onderscheid 

kan bereikt warden door een focus op grootschalige publieke 

voorzieningen waarvoor er in de rest van de zone geen ruimte 

is. Niet alleen de goede bereikbaarheid zorgt voor draagvlak hier

voor: er is een massa aan bewoners in Eindhoven, Meerhoven en 

Veldhoven die in de directe omgeving van het knooppunt wonen. 

Goede relaties tussen het nieuwe centrumgebied en de stedelijke 

omgeving kunnen voor extra draagvlak zorgen. 

Naast ontwikkeling van voorzieningen heeft de Westcorridor tege

lijkertijd behoefte aan (groene) openbare ruimte. De zone is vrijwel 

volledig dichtgebouwd, en hoe dichter een gebied bebouwd is, hoe 

meer behoefte er is aan groene openbare ruimte. Hiervan is er niet 

veel. Daarom zijn relaties naar de groene indringing van het 

buitengebied in de hele zone belangrijk. Ten tweede kan er ook in 

het stedelijk veld van de Westcorridor zelf groene ruimte warden 

gemaakt. Het knooppunt bij de snelweg is de enige ruimte die nog 

niet ontwikkeld is. De ene ambitie (nieuwe publieke voorzienin

gen) hoeft de andere ambitie (groene openbare ruimte) niet uit te 

sluiten. Het kan juist als een kans warden aangegrepen om door 

ontwikkeling van voorzieningen een omgeving te creeren waarin 

draagvlak is voor groene ruimte. 

Binnen het streefbeeld voor de Westcorridor van continue opeen

volging van centra en goede relaties met groene openbare ruimte 

kan het plangebied een rol spelen door: 

• Het ontwikkelen van grootschalige publieke voorzieningen 

• Relaties aan te gaan met het stedelijk veld van Meerhoven, 

Eindhoven en Veldhoven. 

• Relaties aan te gaan met het buitengebied 

• Ontwikkeling van groene openbare ruimte 
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A2 Zone 

Huidige situatie (figuur 5) 

De tweede structuur die bepalend is voor het plangebied is de A2 

zone. De A2 ligt aan de noord, west en zuidzijde van de stad en is 

een belangrijke verbinding op internationaal en nationaal niveau. 

Bovendien is het veruit de belangrijkste toevoerweg naar Eindho

ven. De snelweg vormt om deze reden als het ware een visite

kaartje van de stad: veel mensen krijgen een eerste indruk van 

Eindhoven vanaf deze route. De snelwegzone wordt doorkruist door 

twee groene lobben met daartussen bebouwd gebied. De groene 

lobben vormen een onderdeel van de stadsvorm van Eindhoven 

en zorgen voor het indringen van het buitengebied tot in de stad. 

Het bebouwde gebied tussen de lobben is rommelig en onsamen

hangend. Het is het resultaat van het gegeven dat de snelweg ja

renlang is beschouwd als grens van de stad. Hier toont de stad 

haar achterkant en restgebieden. Achterzijden van woonwijken 

en opslagruimte van bedrijventerreinen bepalen grotendeels het 

beeld. Slechts incidenteel staat er representatieve bebouwing met 

het gezicht naar de snelweg. Hierdoor heeft de snelweg een schei

dende werking tussen het bebouwde gebied aan weerszijden van 

de snelweg. Dit wordt verder versterkt doordat de snelweg op een 

hoge dijk ligt. 

Streefbeeld (figuur 6) 

Aan een groot aantal mensen presenteert de stad zich in de A2 

zone. Om deze reden wordt in de 'ontwikkelingsvisie A2 zone1 (SRE, 

2006) de snelwegzone beschouwd als etalage van de stad. Deze 

redenering klopt. De vraag is alleen welke 'producten 1 er het beste 

in die etalage gezet kunnen worden. Ik ben van mening dat niet 

alleen nieuwe bebouwing representatief is en dus een plaats in die 

etalage verdient. De mooiste 'producten1 zijn namelijk de groene 

lobben die het snelweglandschap doorkruisen. Het streefbeeld is 

dan ook om deze groen en open te houden (figuur 6 boven). Daar-

groene lobben: bepalend 
voor snelweglandschap en 
stadsstructuur Eindhoven 

tussen het g roen : een reeks 
van bouwvelden met de rug 
naar de snelweg toe. 

verbindingen en 
incidentele accenten in het 
snelweglandschap 

Sb) Situatie A2 Zone - deelkaarten 



6) Streefbeeld A2 Zone 

VERKLARING 
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tussen kan vervolgens in intensief bebouwde corridors de stad zelf 

warden gepresenteerd. Streefbeeld daarbij is een verbeterde pre

sentatie en vooral oak gevarieerder beeld. De stad bestaat na

melijk niet alleen uit bedrijventerreinen en woonwijken en dit mag 

oak tot uitdrukking komen in de etalage. Hierbij zijn vier middelen 

die kunnen warden ingezet. 

Ten eerste het bouwen op drie nieuwe ontwikkelingslocaties, buiten 

de groene lobben (figuur 6 midden). Variatie aan milieus en func

ties is daarbij geboden. Naast bedrijventerreinen kunnen oak kan

torenparken en stedelijke voorzieningen een plek in de snelweg

zone krijgen. Ten tweede kunnen oude bedrijventerreinen warden 

geherstructureerd. Dit kan nieuwe milieus opleveren zoals bedrij

ven en kantoren in het groen, maar het kan oak gaan om slechts 

een facelift van de bebouwing zodat er in plaats van achterkanten 

en opslagterreinen representatieve fronten aan de snelweg ont

staan. Een derde middel is het plaatsen van bebouwingsaccenten 

en landmarks om de toegangen tot de stad te markeren en de 

verbindingen te benadrukken (figuur 6 onder). Tenslotte kan oak 

vormgeving van de snelweg zelf in de vorm van moderne geluids

schermen en lichtarchitectuur bijdragen aan aantrekkelijker beeld 

van de snelwegzone. 

Het plangebied kan binnen dit streefbeeld een rol spelen als nieuw 

centrumgebied. Een centrumgebied met stedelijke voorzieningen 

is er niet in de snelwegzone en levert dus variatie binnen de zone 

op. Van de drie ontwikkelingslocaties leent het plangebied zich het 

beste voor deze functie. Dit vanwege het HOV-traject dat hier de 

snelweg doorkruist en vanwege de inbedding in het stedelijk veld. 

Daarnaast leent het plangebied zich voor het plaatsen van een 

landmark. Zo worden de verbindingen tussen weerszijden van de 

snelweg ruimtelijk benadrukt. Bovendien kan door plaatsing van 

afwisseling tussen groene 
lobben en intensief bebouwde 
stedelijke corridors 

presentatie naar de snelweg 
d.m.v. variatie aan nieuwe 
milieus 

architectonische accenten 
nabij verbindingen en 
orientatie van de bebouwing 
op de snelweg 

6b) Streefbeeld A2 Zone - deelkaarten 



7) Ruimtelijke opbouw omgeving plangebied 

snelweglandschap 

gefragmenteerde 
verkeersaders 

oude linten 

groen 

een landmark de beeindiging van de groene indringing en het begin 

van bebouwd gebied warden geaccentueerd. 

4.4 LOKAAL 

Het plangebied heeft vanwege de ligging op het knooppunt van 

twee belangrijke stedelijke structuren de potentie om ontwikkeld te 

warden tot nieuw centrumgebied, en is om deze reden oak geko

zen als ontwerplocatie voor deze studie. Maar welke aanknopings

punten biedt de locatie en zijn directe omgeving zelf? Een analyse 

van het terrein en zijn directe omgeving toont aan dat het gebied 

enkele cultuurhistorische fragmenten bevat, maar dat het verder 

vooral een perifere restlocatie is met weinig ruimtelijke kwaliteit. 

Directe omgeving 

Vier lagen beschrijven de ruimtelijke opbouw van de directe omge

ving van het plangebied (figuur 7). Het meest dominant aanwezig is 

het snelweglandschap. Dit landschap bestaat uit een afwisseling 

van grootschalige bedrijfshallen, kantoren, kaal terrein en randen 

van woonwijken. De tweede laag is die van de gefragmenteerde 

verkeersaders. Ze vormen de stedelijke ontsluiting van Veldhoven, 

Meerhoven en Eindhoven. Aan de wegen wisselen oud en nieuw, 

bebouwd en onbebouwd, voorkanten en achterkanten en hoog

waardige en laagwaardige bebouwing elkaar af. Minder dominant 

aanwezig maar wel gebiedsbepalend zijn fragmenten van de oude 

linten tussen de vroegere dorpen Strijp, Zeelst, Gestel, Blaarthem 

en Meerveldhoven. Zij vormen de derde laag. Door de aanleg van 

de snelweg en ontsluitingswegen zijn deze linten verknipt. Een van 

deze linten loopt door het plangebied, namelijk de oude verbinding 

tussen Strijp en Zeelst. Het is vanaf het centrum van Zeelst een 

continue structuur, totdat deze bij het plangebied door de snelweg 

en de Noord Brabantlaan wordt afgekapt. De vierde laag is het 

groen dat rand het plangebied aanwezig is. De groene lob die de 

stad indringt langs het kanaal dat met bomen en fietspaden wordt 

begeleid eindigt ter hoogte van het snelwegknooppunt 'Veldhoven' 



en raakt zo het plangebied. Oak het park 'Meerland' dat is voorzien 

tussen de bebouwing van Meerhoven ligt in de invloedsfeer van de 

planlocatie. Naast deze vier structuurelementen wordt het plange

bied gekenmerkt door de ligging te midden van een stedelijk veld 

van woonwijken en bedrijventerreinen. Plannen voor nieuwe 

bouwontwikkelingen die dit stedelijk veld random het plangebied 

voltooien zijn volop in voorbereiding. Braakliggende terreinen die 

nu nag de noord- en westrand van het gebied vormen warden in de 

toekomst oak bebouwd met woningen en bedrijven . 

Terrein 

Verbindingen met de centra van de netwerkstad komen het drie

hoekige plangebied op de hoeken binnen. De lange zijden van de 

driehoek vormen door de dikke bundels infrastructuur vooral een 

barriere voor relaties naar de omgeving (figuur 8). De randen van 

het gebied geven de locatie tevens het karakter van een typisch 

rommelig, perifeer restgebied (figuur 9). De oostelijke rand wordt 

gevormd door achterkanten van bedrijfshallen, kale snelwegtaluds, 

parkeervlakten en chaotische bedrijfspercelen. De zuidelijke rand is 

een mix van bedrijfsbebouwing en woonbebouwing, voorkanten en 

Noordrand: front Meerhoven, 
braakliggend terrein, verbin
ding naar Meerbos 

Zuidrand: vervallen bebo! wiQg, 
1 

-

braakliggende terreinen, w
1 
o<fn ijk 

Zeelst I 

9) Randen: karakter van een perifere restlocatie 

Oostra nd: achterka nten van 
bedrijven, parkeerterreinen, 
opslagterrein en kale bermen 

8) Verbindingen en barrieres 
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10) Terrein : perifere restlocatie 
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achterkanten en braakliggend terrein. Aan de noordrand valt vooral 

de McDrive paal op, verder is het een braakliggend terrein waar in 

de toekomst bedrijfsbebouwing van Meerhoven is gepland. 

Net als de randen vertoont oak het terrein zelf alle kenmerken van 

een perifere restlocatie. Het bestaat hoofdzakelijk uit verwaarloos

de braakliggende stukken grand (figuur 10). Daarnaast is er enkele 

laagwaardige bebouwing aanwezig in de vorm van een stallingster

rein, een garagebedrijf, een hotel, een kantoorpand en enkele wo

ningen. Het grootste deel van het in gebruik genomen terrein wordt 

beslagen door een puinverwerkingsbedrijf. Wei zijn er twee cultuur

historische elementen op het terrein aanwezig. De verscholen beek 

de Rundgraaf en de Sliffertse straat die een restant van de oude 

verbindingsroute tussen Zeelst en Strijp vormt. Aan deze structuur 

is waarschijnlijk ooit agrarische bebouwing ontstaan waardoor het 

gebied in gebruik is genomen. Waardevolle historische bebouwing 

is er nu niet meer aanwezig. Overheersende kavelrichtingen uit het 

verleden zijn oak niet te ontdekken. Slechts het trace van de Slif

fertse straat herinnert aan het verleden. De beek is op het terrein 

zelf niet met het blote oog waar te nemen. Ze voert voornamelijk 

langs onbegaanbaar terrein en dichtbegroeide kavelgrenzen. 



4.5 RUIMTELIJK CONCEPT 

Op basis van de analyse van de netwerkstad Eindhoven en het 

streefbeeld van de twee stedelijke structuren is gekozen om het 

gebied te ontwikkelen als centrumgebied met grootschalige publie

ke voorzieningen. Om het gebied een aanvulling op de bestaande 

publieke centrumgebieden in de netwerkstad te laten worden, be

treffen dit voorzieningen in de vrijetijdssfeer, die op bovenstedelijk 

schaalniveau een attractie of evenement vormen en mensen naar 

Eindhoven toetrekken. Dit nieuwe centrumgebied in de netwerk

stad krijgt daarom de naam Emomvenement (figuur 11). Om E11~0-

Hovenement te ontwikkelen tot een nieuw centrumgebied is eerst 

een ruimtelijk concept opgesteld. Figuur 12 toont hiervan het over

zicht. 
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13) Ruimtelijke concept: grootschalige volumes in een park 

/ 

/ 
/ 

14) Ruimtelijk concept: centrale ruimte 
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Dit concept kan het best worden omschreven als 'grootschalige vo

lumes in een park'. De volumes zijn zodanig gepositioneerd dat 

ruimte wordt gegeven aan twee bestaande structuren: de Rund

graaf en het oud lint (figuur 13). 

Er zijn een aantal redenen voor de keuze van het parkconcept. 

Een eerste reden is de groene indringing vanuit het buitengebied, 

waaraan faioHovenement grenst. In een vrijwel geheel verstedelijk

te omgeving is dit een waardevol gegeven. Zeker aangezien het 

buitengebied hier een nationaal landschap betreft. 1 Keuze voor het 

parkconcept biedt de mogelijkheid tot een groene overgang en een 

verweving tussen E1Nurlovenement en het buitengebied. 

In het streefbeeld voor de Westcorridor (paragraaf 4.3) is uiteenge

zet dat in EmoHovenement enerzijds behoefte is aan nieuwe functies. 

Anderzijds is er de behoefte aan groene openbare ruimte. Vanwege 

de beperkte beschikbare ruimte ligt het voor de hand beide wen

sen te verenigen. Het parkconcept biedt hiervoor de mogelijkheid. 

Grootschalige publieke voorzieningen hebben ruimte om zich heen 

nodig. Voor dergelijke grote ruimten ligt een groene inrichting meer 

voor de hand dan een stenige. 

De ervaring van het gebied vanaf de snelweg vormt een vierde re

den voor het parkconcept. In de snelwegzone vormt E1NoHOVenement 

de schakel tussen de bebouwde corridor en het open landschap. 

Door middel van het parkconcept kan dit een geleidelijke overgang 

worden en kan het begin van de bebouwde corridor zich op een 

rustige manier presenteren. 

1) In de nota ruimte van 2004 zijn door het rijk 20 nationale landschappen 

aangewezen, waaronder 'Het Groene Woud ', gelegen in de driehoek tussen Tilburg, 

Den Bosch en Eindhoven . Nationale landschappen zijn volgens het rijk echte 

Nederlandse landschappen met een unieke combinatie van cultuurhistorische 

en natuurlijke elementen en vertellen daarmee het verhaal van het Nederlandse 

Landschap (bron: www.minlnv.nl). 



De randen van de locatie bieden geen ruimtelijke kwaliteit. Voor een 

nieuw centrumgebied is dit echter wel belangrijk. Kwaliteit moet 

dus intern gevonden warden. Toch dient een introverte enclave die 

zich van de snelweg afzondert voorkomen te warden. Door middel 

van het concept 'grootschalige volumes in een park' kan een in

terne kwaliteit warden gerealiseerd zonder dat het gebied zich van 

de omgeving afzondert. 

Een laatste argument voor parkconcept vormt de beek 'de Rund

g raaf'. In een groat deel van Meerhoven is de beek weggestopt. 

Beekdalen maken echter een wezenlijk onderdeel uit van de Eind

hovense ontstaansgeschiedenis en verdienen het gezien te warden. 

Het ontwikkelen van E1KDHovenement via een parkconcept biedt een 

kans om de beek in het groen te zetten. 

Ruimtevorming 

De parkruimten warden gevormd door de positionering van de 

bouwvolumes. Het concept gaat uit van een zodanige positionering 

dat er een ruimte ontstaat aan de noordelijke groene lob en een 

ruimte aan de zuidelijke aansluiting op het oude lint. Beide ruimten 

warden door een derde ruimte met elkaar verbonden zodat een 

centrale, gelede ruimte ontstaat (figuur 14 ). Deze centrale ruimte 

vormt een verbinding door het gebied van zuidoost naar noord. Op 

die manier is de groene lob aan het oude lint vanuit Zeelst gelinkt 

en ontstaat er een verbinding tussen het centrum van Zeelst en het 

buitengebied. 

Re/a ties 

De ambitie is om E1 1~0Hovenement te verankeren met zijn omgeving. 

Relaties aangaan met andere gebieden levert namelijk draagvlak op 

voor activiteit in het gebied. In het concept zijn daarom verbindin

gen met Meerhoven en Veldhoven gemaakt, maar oak een nieuwe 

verbinding met Eindhoven onder de snelweg door (figuur 15). Dit is 

een logische verbinding en een herstel van een relatie die er tot aan 

15) Ruimtelijk concept: relaties 
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16} Een groene ruimte aan de Noordzijde van het plangebied 
verbindt het landschapspark Meerland met het recreatiegebied 
Meerbos. 
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17} Functionele opbouw 
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de bouw van de snelweg en het bedrijventerrein altijd is geweest. 

Nu vormt de drukke infrastructuur de enige verbinding. Met name 

voor langzaam verkeer is een directere en rustigere route tussen 

Veldhoven en Eindhoven wenselijk. 

De bouwvolumes zijn zodanig gepositioneerd dat de centrale ruim

te gekoppeld is aan alle verbindingen. Hierdoor gaat het gebied een 

wezenlijk onderdeel van de stedelijke structuur uitmaken. Zo wordt 

vermeden dat alleen de ligging aan het snelwegknooppunt voor 

activiteit in het gebied zorgt. 

Een vierde relatie die door de ontwikkeling van E1wHovenement mo

gelijk wordt is die tussen het toekomstige park van Meerhoven 

(Meerland) en de groene lob (Meerbos). Door hier een groene rela

tie te maken kan Meerhoven meer op de groene ruimte betrokken 

warden en kan een continue omloop door groengebieden warden 

gemaakt (figuur 16). 

Functionele opbouw 

Om van ErnoHovenement een centrumgebied te maken is menging van 

functies essentieel. Beperking tot voorzieningen aan een snelweg

knooppunt levert niet het gewenste centrummilieu. Naast publieke 

voorzieningen komen er daarom ook woningen en kantoren in het 

gebied. Het toevoegen van deze functies zorgt voor een permanen

te aanwezigheid van mensen en maakt het gebied minder afhan

kelijk van alleen de bezoekers van de voorzieningen. De functies 

warden in vier verschillende deelgebieden ondergebracht (figuur 

17). De centrale ruimte vormt de actiefste zone. Hier komen alle 

voorzieningen aan te liggen en krijgen de doorgaande verbindingen 

een plaats. Ten zuiden van de centrale ruimte is een luwere ruimte 

voorzien, die dienst gaat doen als woonpark. Dit woonpark ligt aan 

de zuidzijde van het gebied en grenst aan de aanwezige woonge

bieden van Zeelst. Een derde ruimte aan de noordzijde vormt een 

woonwerkgebied en is gekoppeld aan de verbinding tussen Meer-



park en Meerbos. Door hier kantoren te plaatsen is een ruimte ge

maakt die gedeeld wordt met de woningen van Meerhoven en ont

staat er een woonwerkgebied. Een vierde zone wordt gevormd door 

het bestaande koopcentrum de Hurk, dat heringericht zal moeten 

worden om aan te sluiten op het plangebied. 

Accenten 
Presentatie aan de snelweg en ruimtelijke benadrukking binnen de 

Westcorridor zijn belangrijk om het gebied bekendheid als nieuw 

centrumgebied te geven. Twee landmarks zijn daarom op strategi

sche locaties in het plangebied geplaatst (figuur 18). Ze zijn zoda

nig gepositioneerd dat ze: 

• het snelwegknooppunt accentueren; 

• de parkruimte van het voorzieningenpark dragen en de gele

ding daarvan begeleiden; 

• de groene indringing van het buitengebied beeindigen; 

• aan de verbindingen met zowel Veldhoven, Meerhoven als 

Eindhoven liggen. 

Op deze manier wordt het gebied ruimtelijk aangekondigd vanaf 

zowel de snelweg als vanuit Meerhoven, Eindhoven en Veldhoven. 

Samen met de grootschalige volumes in het park zorgen de land

marks voor een rustige presentatie naar de snelweg, terwijl het 

gebied toch wordt geaccentueerd als nieuw centrumgebied voor de 

stad. 
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4.6 ONTWERP 

De kern van het ontwerp E1Nooovenement (figuur 19) ligt in een over

lapping van ruimten met verschillende sferen en functies, en in de 

verankering van die ruimten met de stedelijke omgeving. Het doel 

van het ontwerp is de ingredienten en uitgangspunten die in het 

concept zijn geformuleerd te vertalen naar een concreet steden

bouwkundig plan. 

19b) Ontwerptekening in vogelvlucht 



D publieke voorzieningen : 
1) Transferium 
2) Evenementenhal 
3) School 
4) Hotel en Wellnesscentrum 
5) Technologiemuseum 
6) Fitness/ sportcentrum 

D GDV - outdooractivity 

O GDV - koopcentrum de Hurk herbouwd 

D GDV - koopcentrum de Hurk bestaand 

• appartementen 

kantoren 

20) Functies 

Functies 
In het centrale voorzieningenpark warden alle functies met elkaar 

gemengd. Er is alleen ruimte voor voorzieningen die een aanvulling 

zijn op de overige centrumgebieden in Eindhoven: grootschalige 

publieke vrijetijdsvoorzieningen die op bovenstedelijk schaalniveau 

een publiekstrekker en attractie vormen. Concreet betekent dit dat 

er voor het gebied is gekozen de volgende functies te plaatsen (fi

guur 20): 

• Evenementenhal 

Beursgebouw Eindhoven kampt met ruimtegebrek. Een evenemen

tenhal in het plangebied kan de functie van het beursgebouw over

nemen en tevens ruimte bieden voor concerten en evenementen 

waarvoor de Effenaar te klein is. 

• Technologiemuseum 

Eindhoven is de technologiestad van Nederland. Vroeger werd dit 

oak door publiek ervaren door in het Evoluon als attractie het pu

bliek technische snufjes te tonen en experimenten te laten onder

gaan. Een technologiemuseum in E1N0Hovenement zet Eindhoven oak 

naar het publiek toe als technologiestad in de markt. 1 

• Hotel en wellnesscentrum 

Dichtbij Eindhoven Airport, een openbaar vervoersknooppunt en 

een snelwegknooppunt is een hotel een geschikte functie. De 

combinatie van het hotel met een wellnesscentrum vormt een bo

venstedelijke publiekstrekker. Er is veel vraag naar deze functie, 

Eindhoven heeft er nag geen en een parkruimte is een passende 

omgeving hiervoor. 

• School 

Een school brengt extra levendigheid in het gebied en is bij uitstek 

een functie die nabij een knooppunt met openbaar vervoer tot zijn 

recht komt. 



• Sport- en fitnesscentrum 

Een sport- en fitnesscentrum zorgt ervoor dat ook vanuit de directe 

omgeving gebruik kan worden gemaakt van het gebied. 

• Grootschalige detailhandel 

Ook winkels krijgen een plek in E1NDH0Venement. Het is belangrijk 

dat ze niet concurreren met andere winkels. Eerdere plannen voor 

het gebied gingen uit van 18.000 m2 aan GDV. Hierbij werden zo

wel gangbare POV-branches (auto, boten, caravans, bouwmarkten, 

keukens, sanitair, meubels, tuincentra) als winkels met een 'bin

nenstedelijk aanbod' (modisch aanbod in kleinschalige units) ge

weerd en werd gekozen voor grootschalige winkels metals thema 

multimedia en sport. Hierbij werd een herpositionering voorgesteld 

van bestaande winkels binnen dit thema die op dit moment op een 

minder logische locatie in de voorzieningenstructuur van Eindhoven 

liggen. 2 Toch leidde dit tot verzet van de provincie en de midden

stand in Eindhoven en Veldhoven. 3 Er is daarom in het ontwerp voor 

E1N0Hovenement gekozen om slechts 7000m2 GDV onder te brengen. 

Er is aangesloten op de kansrijke branche sport door drie volumes 

voor winkelruimte te benutten, allemaal in de sector 'outdoor acti

vity'. Gedacht moet worden aan grote filialen van Beversport, Per

rysport, kampeerwinkels of sportfietszaken 

• Transferium 

Het gebruik van openbaar vervoer in de stad dient in deze tijd van 

files en milieuvervuiling gestimuleerd te worden. Met het ontwerp 

voor E::ioHovenement is dit gedaan door het plaatsen van drukke 

functies rond een goed bereikbaar openbaar vervoersknooppunt, 

maar meer nog door het realiseren van een transferium. Door in 

E:·.ottovenement een transferium te bouwen wordt gestimuleerd dat 

mensen van buiten Eindhoven de binnenstad per openbaar vervoer 

bezoeken. Bovendien kan een transferium gecombineerd worden 

met parkeergelegenheid voor de voorzieningen in E1ND ovenement 

• Woningen 

De woonfunctie concentreert zich in het woonpark, maar ook bo

ven de voorzieningen zijn woningen gepland. Voorzieningenpark 

en woonpark grijpen hierdoor in elkaar, waardoor in het voorzie

ningenpark een gemengd gebruik van de ruimte gaat plaatsvinden. 

Voor koopcentrum de Hurk blijft de huidige functie behouden. Door 

het maken van de verbinding en het openen van de ruimte wordt 

het wel in een ander jasje gestoken. Toevoegen van woningen op 

de kop van het gebied zorgt voor orientatie op en veiligheid van de 

nieuwe ruimte. 

• Kantoren 

Aan de noordzijde van de Noord Brabantlaan voorziet het ontwerp 

in kantoren rond een binnentuin. De binnentuinen orienteren zich 

op de parkruimte waaraan ook de toekomstige woningen van Meer

hoven grenzen. Zo ontstaat er een gemengd woonwerkgebied. Het 

meest oostelijke kantoor is na het hotel en welnesscentrum de 

tweede landmark die het gebied aankondigt. 

1) Eindhovens Dagblad 22-07-2005. 

Een technologische attractie zoals voorheen het Evoluon wordt ook door de 

Provinciale Planologische Commissie (PPC) voorgesteld voor deze locatie. Dit 

gebeurt in het negatieve advies dat de PPC heeft uitgebracht over het 'voorontwerp 
bestemmingsplan Nimbus' 

2) Detailhandelsnota Gemeente Eindhoven - 'tenminste houdbaar tot 2010', 

economische zaken, augustus 2005 

3) Eindhovens Dagblad 05-04-2005. 

De Federatie van Organisaties in de detailhandel Eindhoven (FOE) hee~ onderzoek 

uit laten voeren naar de invloed van deta ilhandel in het Nimbus project op het 

bestaande aanbod aan detailhandel. Een onacceptabel omzetverlies bleek te 

verwachten, waaroor de FOE bezwaar tegen het Nimbus project heeft ingediend bij 

de gemeente. 
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21) Groene openbare ruimte 
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23) Toepassing bebouwing onder snelwegtalud 
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22) Ruimtevormen 
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Openbare ruimte 

Het parkconcept zorgt ervoor dat de openbare ruimte een volledig 

groen karakter heeft (figuur 21). In het ontwerp zijn de bouw

volumes zodanig gepositioneerd dat er zes typen ruimten warden 

gevormd, die qua gebruik van elkaar verschillen (figuur 22). Ten 

eerste de centrale ruimte. Deze ruimte wordt gevormd door de 

bouwvolumes van de voorzieningen, waardoor het een publieke 

ruimte wordt. Om deze ruimte verblijfskwaliteit te geven is de snel

weg uit het zicht genomen. Dit gebeurt door het snelwegtalud een 

golvend verloop te geven. Op de plaatsen waar de snelweg aan de 

centrale ruimte grenst is dit talud als een dak over bebouwing ge

plooid. Zo is er vanaf de snelweg wel zicht op een groene ruimte, 

maar is er vanuit het park geen zicht op de snelweg: deze is af

geschermd door de bebouwing onder het talud (figuur 23). In de 

centrale ruimte komen alle verbindingen met de stedelijke omge

ving samen. Door juist dit punt van samenkomst als echt accent 

vorm te geven warden de relaties naar het gebied benadrukt. Het 

ontwerp voorziet daarom op dit punt in een hoogte accent (het ho

tel en wellnesscentrum) en in een markant lichtplein dat als baken 

voor het gebied fungeert, zowel vanuit Eindhoven, Meerhoven en 

Veldhoven als vanaf de snelweg. 

In de luwte van de centrale ruimte voorziet het ontwerp in een 

woonpark (figuur 22, 2) langs de beek de Rundgraaf. Het woonpark 

heeft een openbaar karakter en staat in verbinding met het voor

zieningenpark. De ruimte wordt gevormd door appartementbebou

wing aan de noordzijde, die de achterkanten van de voorzieningen 

afschermen en door twee verhoogde wooneilanden aan de zuidzij

de. Op deze wooneilanden vormen speels gepositioneerde appar

tementen binnenhoven (figuur 22, 3). Deze binnenhoven openen 

zich naar het woonpark en hebben een semi-openbaar karakter: 

ze warden niet gebruikt door het publiek maar uitsluitend door de 

bewoners. 

Op vergelijkbare wijze is de ruimte aan de noordwestzijde inge

deeld. Toekomstige woonbebouwing van Meerhoven vormt hier sa

men met verhoogde kantooreilanden een woonwerkgebied (figuur 

22, 4). De ruimte vormt een groene verbinding tussen Meerland en 

Meerbos, waarin een zijtak van de Rundgraaf is opgenomen. Op de 

verhoogde kantooreilanden vormen de kantoren binnenhoven die 

semi-openbaar zijn: ze warden niet door het publiek gebruikt maar 

door de werknemers (figuur 22, 5) 

Tenslotte is er een zesde ruimte gevormd aan de overzijde van de 

snelweg, bij koopcentrum de Hurk (figuur 22, 6). Het realiseren 

van de verbinding naar Eindhoven onder de snelweg door heeft 

als bijkomend voordeel dat de opbouw van koopcentrum de Hurk 

verbeterd kan warden. Bouwcentrum Praxis zal gereloceerd moe

ten warden om de verbinding mogelijk te maken. Door het volume 

op een andere manier terug te bouwen ontstaat een logischere 

ruimte waaraan koopcentrum de Hurk zich naar de snelweg toe 

kan presenteren. Deze ruimte opent zich op dezelfde manier als het 

voorzieningenpark naar de snelweg, door plaatsing van bebouwing 

onder een golvend snelwegtalud. (figuur 23). 
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Noord Brabantlaan 
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24) Bereikbaarheid 

25) Langzaam verkeer 

Circulatie 

De goede bereikbaarheid van het gebied door de ligging aan het 

knooppunt Veldhoven is de aanleiding geweest om hier een cen

trumgebied te maken. Centrumvoorzieningen hebben behoefte aan 

veel parkeergelegenheid. Om de openbare ruimte niet ten prooi te 

laten vallen aan parkeerterreinen is gekozen voor ondergrondse en 

bebouwde parkeervoorzieningen. Het publiek dat de voorzieningen 

bezoekt per auto kan parkeren in het transferium of in een half

verdiepte parkeergarage onder het centrale cluster van voorzienin

gen. 

Het transferium krijgt twee ingangen waarvan een te bereiken is 

via een brug over de Noord Brabantlaan (figuur 24 ). Op deze ma

nier is het transferium vanuit zowel Eindhoven als Veldhoven te 

bereiken zonder dat gelijkvloerse, kruisende bewegingen hoeven 

warden gemaakt. Een kruispunt op de Noord Brabantlaan is daar

door overbodig, het verkeer hoeft alleen in en uit te voegen om 

het transferium te bereiken of te verlaten. De brug zorgt daarnaast 

voor de verbinding van ENoHavenement met Meerhoven en wordt bo

vendien gebruikt door voetgangers die vanuit het transferium over 

willen stappen op de HOV-lijn. 

De publieke parkeergelegenheid onder het cluster van voorzienin

gen wordt ontsloten via een insteek vanaf de Heistraat. Samen 

met de verbinding met Meerhoven en de bestaande Sliffertsestraat 

vormt deze insteek het stratenpatroon van E1Mlt10venement. Tussen 

deze drie straten warden verder alleen achterstraten aangelegd die 

fungeren als parkeerplaatsen voor bewoners en laad- en losruimte 

voor de winkels. Vanaf de Noord Brabantlaan is de noordelijke zijde 

van de Sliffertsestraat alleen toegankelijk voor bezoekersbussen 

en laad- en losverkeer voor de Evenementenhal. Het lichtplein kan 

niet warden overgestoken door autoverkeer. 



Voor het langzaam verkeer warden naast de genoemde straten 

nag twee aparte verbindingen gemaakt die het gebied verankeren 

met zijn omgeving (figuur 25). Het lichtplein zorgt voor de verbin

dingen met Eindhoven en een fietsbrug zorgt voor de verbinding 

van Em0ttovenement met het Meerbos en het buitengebied. Naast de 

vier verbindende routes is het gebied ingericht met een informeel 

stelsel van wandelpaden die aansluiten op de voorzieningen, wo

ningen en kantoren in het gebied. 

Deelgebied voorzieningenpark 

Ruimtewerking 

De rol van E~JDHovenement als nieuw centrumge

bied voor de stad wordt voornamelijk bereikt in 

het deelgebied voorzieningenpark (figuur 26). 

Alie publieke voorzieningen in E1NDHovenement zijn in dit gedeelte 

ondergebracht. Het grootste deel van de voorzieningen zijn soli

taire voorzieningen die las in het groen staan. In het centrale deel 

is er een clustering van bebouwing. Alie voorzieningen zijn gegroe

peerd rand de centrale openbare ruimte en hebben hun voorzij

den en entrees aan deze ruimte liggen. Looplijnen verbinden deze 

entrees met elkaar en met de entree van het transferium en de 

HOV-halte (figuur 27). Iedere bezoeker van het voorzieningenpark 

zal hierdoor via de centrale ruimte de desbetreffende voorziening 

betreden. Er is daardoor veel beweging en activiteit in dit deel van 

E1NcHovenement. 

26) Publieke voorzieningen rond het voorzieningenpark 

27) Looplijnen en en trees, 1: 2500 
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28) Inrichtingselementen, 1: 2500 
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Inrichting 

Het grootste deel van het voorzieningenpark is een gebruiksruimte 

voor de bezoekers van de voorzieningen, en is functioneel inge

richt. Het cluster van voorzieningen is op een verhoogd maaiveld 

geplaatst, waaronder de parkeervoorziening ligt (figuur 29, 30). 

Op dit verhoogde maaiveld is aan de parkzijde ruimte voor een 

straat met eenzijdig langsparkeren en een brede loopstrook langs 

de voorzieningen (winkels en school). Boven de winkels zijn appar

tementen geplaatst rand een gemeenschappelijke tuin op het dak 

van de winkels. De bewoners wonen hierdoor zowel aan een publie

ke parkruimte als aan een semi-openbare tuin met meer privacy. 

De entrees naar de parkeervoorziening komen uit in de openbare 

ruimte op het verhoogde maaiveld, waardoor iedere bezoeker via 

de openbare ruimte de voorzieningen betreedt. Via een talud en een 

trappendek gaat het verhoogde maaiveld over in de parkruimte. De 

parkruimte is ingericht als open grasveld, dat dienst kan doen als 

ligweide en kleine festivalruimte in relatie tot de evenmentenhal 

(figuur 28). De ruimte wordt doorsneden door loopstroken waaraan 

twee horecapaviljoens zijn geplaatst. In het zuidelijke deel is nabij 

het museum en de winkels ruimte gereserveerd voor speelvoorzie

ningen, voor kinderen van het winkelende publiek 

31) Impressie voorzieningenpark 

appartementen schermen 

- - - - - - - - - - - - - achterzijden af van woonpark 

________ daktuinen t.b.v. appartementen 

____ appartmenten 

- - ·- - - - - voorzleningen op begane grond 

parkeerplaatsen bewoners & 

- - - - - - - laad/los havens 

- - - - - - straten t.b.v. bevoorrading 

voorzlenlngen 

- - - - - - - half verhoogd maalveld boven 

parkeergarage 

kolommenstructuur draagt half 

- verhoogd maaiveld 

- halfverdiepte parkeergarage 

- • trappendek naar park 

__ verhoogd eiland met 

voorzieningen & woningen 

- - voorzieningenpark 

30) Bebouwingsconcept: een halfverdiepte parkeerkelder en een halfverhoogd maaiveld 
zorgen voor efficient ruimtegebruik waardoor ruimte voor het park ontstaat 



32a) Lichtplein, overzicht 

wellnesscentrum 
onder glooiend 

T snelwegtalud 

hotel vormt 
accent aan 

T plein en 
snelweg 

kolommen prikken als 
lichtzuilen door het 

T snelwegdek T 

Het lichtplein vormt een bijzonder element in het voorzieningen

park (figuur 32). Het is een baken voor de snelweggebruiker op 

het samenkomstpunt van verbindingen van E1N0Hovenement met de 

stedelijke omgeving. Het lichtplein is onder de snelweg doorgetrok

ken, het snelweg dek steunt daarbij op kolommen die als lichtzui

len zijn vormgegeven. De kolommenstructuur onder de snelweg is 

doorgezet op het plein zodat oak hier lichtzuilen het beeld bepalen. 

De kolommen prikken oak af en toe door het snelwegdek heen 

zodat het plein oak door de snelweggebruikers ervaren wordt als 

lichtbaken. Op het plein is de bermbeek doorgetrokken en voorzien 

van een trappenkade met uitzicht over het park. 

transparant 
geluidsscherm 

trappenkJde aan kolommJnstructuur wordt winkel onder glooiend 

r 
bermbee~ doorgetrpkken op plein in snelwegtalud 

I Tde vorm van lichtzuilen T 

~-- ----- ---- ---- --~'~----------~ -----~-~ 

32b) Lichtplein, uitleg 
32c) Lichtplein, aankondiging vanaf Sliffertse straat 



33) Voorzieningenpark aan beide uiteinden geaccentueerd: lichtplein & brug 

Aan de westzijde van het park vormt de brug over de Noord Bra

bantlaan de tegenhanger van het lichtplein. Door de brug vorm 

te geven als lichte brug met dezelfde lichtkolommen als op het 

lichtplein, communiceren beide accenten met elkaar en zorgen ze 

voor een samenhangende parkruimte (figuur 33). Dit deel van het 

park kent een extensiever gebruik, en wordt bepaald door de beek 

de Rundgraaf die hier eindigt in een waterplas. Een fietsbrug zorgt 

voor de verbinding met Meerbos. Naast publieke verblijfsruimte 

vraagt de evenementenhal oak om functionele ruimte voor het 

laden en lossen, opbouwen van stellages, podia en decors en het 

parkeren van bezoekersbussen. In het ontwerp is daarom een gra

te verharde ruimte aan de snelwegzijde van het gebouw geplaatst. 

Deze ruimte is bereikbaar vanaf de Noord Brabantlaan zodat bus

sen en vrachtwagens niet de parkruimte door hoeven te rijden. 

- -= 1,_ 1"-
i-

Over de hele lengte van het 

plangebied wordt de snelweg

rand met golvende taluds bege

leid. Aan de bovenkant van de 

taluds is ruimte voor een trans

parant geluidsscherm, aan de 

voet van het talud is ruimte voor 

een bermbeek. Aan de zuidzijde 

mondt de bermbeek uit in een 

zuiveringsplas. Het technologie

museum staat met de voet in 

deze plas en vormt vanuit zuide

lijke richting de blikvanger van 

het gebied. 

34) Vogelvlucht; entrees, bebouwingsaccenten en woningen georienteerd op de parkruimte 
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______ • gezamenlljk zlttuinnen / speelplekken 

- - - - - - - entreeplelntje appartementen 

- - - - - - • uitgang parkeergarage 

____ half verhoogd maaiveld 

• - - - • appartementengebouwen delen 

gezamenlljke rulmte 

_ talud tussen park en woonelland 
- kolommenstructuur draagt woonelland 

- halfverdlepte parkeergarage 

• trappendek tussen park en wooneiland 

_ ontslultlng 

- verhoogd woonelland 

- park 

35) Bebouwingsconcept: een halfverdiepte parkeerkelder en een 
halfverhoogd maaiveld zorgen voor efficient ruimtegebruik waardoor 
autovrije woonruimten mogelijk zijn 
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36) Appartementen georienteerd op woonpark 
(bron foto's: www.mecanoo.com, www.doelbeelden.ni) 
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Deelgebied woonpark 
Om een centrumgebied te creeren waarin ge

mengd ruimtegebruik plaatsvindt is het essenti

eel de woonfunctie onder te brengen. Het wonen 

in E1~1)tt()venement heeft als kwaliteiten de groene 

woonomgeving, de luwte in de nabijheid van een 

omgeving met publieke voorzieningen, de goede bereikbaarheid 

en de directe relatie naar het buitengebied. 

Bebouwingsconcept 

De woonbebouwing is geplaatst op hoger gelegen 'eilanden' aan 

de randen van het park. Ten eerste benadrukt dit het verschil tus

sen de natte onbebouwde natuur en het droge, hoger gelegen 

in gebruik genomen gebied. Een symbolische verwijzing naar de 

ontstaanswijze van het beekdallandschap. Ten tweede heeft het 

oak een functioneel nut. Door het optillen van het maaiveld van 

de wooneilanden is dubbel ruimtegebruik mogelijk: half verdiept 

ten opzichte van de parkruimte is er een parkeerruimte, half ver

hoogd is er een autovrije ruimte waaraan de appartementen zijn 

geplaatst (figuur 35, 37). 

Ruimtewerking (figuur 38) 

Het woonpark is geplaatst random het trace van de beek de Rund

Aan de noordzijde is de woonbebouwing oostwest gericht. Op deze 

manier zijn ze met voorzijden georienteerd op het park en op de 

gemeenschappelijke tuinen van de zuidelijke eilanden. Bovendien 

schermen ze zo het park af van de achterkanten van de winkels en 

de laad- en las straten. Het park wordt hierdoor volledig begeleid 

door voorzijden van woonbebouwing. Dit levert enerzijds een veilig 

park op en zorgt anderzijds voor een aangenaam zicht vanuit de 

zuidelijke wooneilanden. 

graaf. Op de zuidelijke 'wooneilanden' is de bebouwing op een 38) Looplijnen, entrees en orientatie, 1:2500 

speelse wijze in noordzuid gerichte stroken gepositioneerd. Hierbij 

!open de stroken af en toe door in de lager gelegen parkruimte. 

De steeds draaiende bouwrichting vormt ruimten die zich openen - -Om -?Sm 

naar het park en de beek, de binnenhoven. De gebouwen zijn op 

het park georienteerd door kopappartementen met woonkamers 

en loggia's aan de parkzijde te plaatsen (figuur 36). De lange zij-

den van de appartementstroken zijn op de binnenhoven gericht. 

Doordat deze zich openen naar het park, is iedere woning op het 

park betrokken. 



• paviljoen, buurthuis 

• wandelpaden 

• boomgroepen 

• uitgang parkeergarage 

• entreeplein woningen 

• gezamenlijke tuin 

39) Inrichtingselementen; 1: 1500 
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Inrichting (figuur 39) 

Het woonpark is geplaatst random het trace van de Rundgraaf 

en krijgt dan oak een natuurlijke inrichting. Houtwallen langs de 

beek, nat riet- en grasland, boomgroepen en wandelpaden vor

men hierbij de inrichtingselementen. Het woonpark loopt op twee 

plaatsen over in het voorzieningenpark. Om juist deze plaatsen te 

markeren zijn hier kleine paviljoens geplaatst waarvan er een als 

horecaruimte voor het voorzieningenpark kan fungeren en een als 

buurtgebouw voor het woongebied. De binnenhoven zijn ingericht 

als gemeenschappelijke tuin voor de bewoners. Inrichtingselemen

ten voor deze ruimten zijn begroeide zittuinen, grasveldjes met 

speelvoorzieningen, pleintjes voor de entrees van de woongebou

wen, entrees naar de half verdiepte parkeerkelder en paden die 

de entrees van de gebouwen met elkaar verbinden en aansluiten 

op de paden in het park. De gemeenschappelijke tuinen staan met 

elkaar in verbinding via overkluizingen van de bebouwing. 

Dee/gebied woonwerkgebied 

De gewenste verbinding tussen E1No"ovenement 

en Meerhoven zal pas mogelijk warden als het 

braakliggende gebied ten noorden van de Noord 

Brabantlaan wordt ontwikkeld. Hoewel dit ge

bied meer bij Meerhoven hoort dan bij het nieuwe centrumge

bied is het daaram toch meegenomen in het ontwerp . Het ontwerp 

voorziet hier in kantoren rand binnenhoven. De kantoren zijn op 

formele wijze aan de Noord Brabantlaan geplaatst, voortbordu

rend op de rationele, formele opbouw van Meerhoven. De bin

nenhoven openen zich naar een parkruimte die gedeeld wordt met 

de toekomstige woningen van Meerhoven. Deze parkruimte vormt 

de verbinding tussen 'Meerland'en 'Meerbos' en zal hierdoor naast 

werknemers en bewoners oak gebruikt gaan warden door recre

anten (figuur 40). Het park staat in relatie met de Rundgraaf en 

krijgt net als het woonpark een natte, natuurlijke inrichting. Een 

zijtak van de Rundgraaf is gemaakt om het park te structureren 

en om dakwater van de kantoren te bergen en zuiveren. Rand de 

waterplassen aan deze zijtak is het gebied ingericht als gras- en 

rietland, met houtwallen, boomgroepen en wandelpaden. De kan

toren liggen op hoger gelegen 'eilanden' om enerzijds het verschil 

met het natte park te benadrukken en anderzijds een halfverdiepte 

parkeerlaag mogelijk te maken (figuur 41). De kantoren zijn ge

groepeerd rand binnenhoven op een half verhoogd maaiveld. Deze 

binnenhoven zijn ingericht als pauzeruimte voor de werknemers, 

toegangsruimte tot de parkeerkelder en entreeruimte voor de kan

toren. De binnenhoven staan in verbinding met het park, zodat de 

werknemers een rondje kunnen maken waarbij zij oak het voor

zieningenpark en de groene indringing van het buitengebied aan 

kunnen doen. 

naar Meerbos 

naar Meerhoven 

4 •••••• 

40) Woonwerkgebied, 1 :4000 



41) Kantoren rond binnenhoven aan een groene parkruimte 
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Deelgebied koopcentrum de Hurk 
Koopcentrum de Hurk hoorde aanvankelijk niet 

bij het plangebied. De wens om onder de snel

weg door een verbinding tussen E1N0tt0Venement 

en Eindhoven te maken, zorgt er echter voor dat 

oak dit gebied mee is genomen in het ontwerp. 

Het ontwerp doet twee ingrepen in koopcentrum de Hurk (figuur 

43). Ten eerste het openen van de ruimte naar de snelweg toe. Dit 

gebeurt door de Praxis te verplaatsen, en door oak aan deze zijde 

van de snelweg het concept toe te passen van golvende taluds die 

zich over de bebouwing plooien. De tweede ingreep is het maken 

van een verbinding door het lichtplein onder de snelweg door te 

trekken. Door deze maatregelen komt koopcentrum de Hurk ineens 

in het zicht te liggen en aan een langzaam verkeersverbinding. Dit 

vraagt om een opwaardering van het gebied. Het gebied is daarom 

op een groene wijze ingericht, aansluitend op de overzijde van 

de snelweg. De functie van het koopcentrum en het grootste deel 

van de bebouwing blijven echter gewoon behouden. Het gebied 

is daarom ingericht als parkeerterrein in het groen. Het golvende 

snelwegtalud met aan de voet een bermbeek met groene oevers, 

en een groene begeleiding van de langzaam verkeersverbinding 

zijn hierbij de inrichtingselementen (figuur 44 ). De verbinding met 

Eindhoven loopt aan de zuidelijke rand van het parkeerterrein en 

sluit via een nieuwe fietsbrug over het kanaal aan op het stra

tenpatroon van Strijp. Nieuwe appartementen ter plaatse van de 

fietsbrug markeren het begin van de verbinding. 

\ 
43) Koopcentrum de Hurk wordt in het zicht geplaatst 
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44) Deelgebied koopcentrum de Hurk, 1: 4000 





5 CONCLUSIE 

5.1 CONCLUSIE 
Nieuwe centrumgebieden in de postindustriele netwerkstad kunnen 

zeker stedelijke kwaliteiten gaan bevatten. Een volledige stedelijk

heid in de traditionele betekenis zal dit echter niet zijn. Perifere 

centrumlocaties bevatten namelijk een aantal eigen eigenschappen 

en kwaliteiten die op gespannen voet staan met de traditionele 

stedelijke kwaliteiten. Toch komen er oak argumenten naar voren 

die erop wijzen dat bepaalde eigenschappen van stedelijkheid wel 

mogelijk zijn in de periferie. De stedelijkheid die hier kan ontstaan 

is dan oak een nieuwe vorm van stedelijkheid waarin sommige 

eigenschappen van de traditionele stedelijkheid samengaan met 

nieuwe, eigentijdse eigenschappen van perifere centrumlocaties. 

De volgende paragrafen lichten deze stelling toe. 

Bed reig i ngen 

Het beeld bestaat dat stedelijkheid alleen in het centrum van de 

stad te vinden is, en gekoppeld is aan de sfeer van de oude bin

nensteden. Zoals uit de thematische analyse blijkt, is de essentie 

van stedelijkheid echter sociaal-culturele diversiteit in de openbare 

ruimte, zodat deze ruimte als publiek domein kan fungeren (zie 

hoofdstuk 3.1). Hoewel deze sociaal-culturele diversiteit inderdaad 

met name in de binnensteden te vinden is, is het een kenmerk dat 

op zich niet noodzakelijk aan een soort omgeving of een type loca

tie is gebonden. Stedelijkheid kan dus in ieder geval in theorie oak 

in nieuwe centrumgebieden ontstaan. 

Perifere centrumlocaties bevatten echter een aantal hedendaagse 

eigenschappen die conflicteren met het ontstaan van deze sociaal

culturele diversiteit, blijkt uit zowel de thematische analyse als de 

ontwerpstudie. Daarnaast zijn oak enkele sociaal-culturele ontwik

kelingen een bedreiging voor stedelijkheid in nieuwe centrumge

bieden. 

Hedendaagse eigenschappen 

Naast het traditionele stadscentrum zijn de centrumgebieden die 

in deze tijd ontstaan in feite de eerste centrumgebieden die een 

rol op (boven)stedelijk schaalniveau vervullen (zie paragraaf 3.4). 

De hedendaagse centrumgebieden bevatten echter heel andere ei

genschappen dan de traditionele stedelijke centra (zie paragraaf 

3.6). De traditionele stedelijke centra zijn ontstaan en gegroeid. 

Naast diversiteit waren kleinschaligheid, fijnmazigheid, geborgen

heid, compactheid, toevalligheid, historische kwaliteit en centra

liteit belangrijke stedelijke kwaliteiten. Hedendaagse centrum

gebieden ontstaan niet maar warden ontworpen en gepland. De 

belangrijkste kwaliteiten van deze centrumgebieden, die uit deze 

studie blijken, zijn : bereikbaarheid, functionaliteit en doelmatig

heid, grootschaligheid en representatie. Deze eigenschappen kun

nen een bedreiging vormen voor het ontstaan van stedelijkheid in 

nieuwe centrumgebieden. 

Een eerste gevaar is dat functiemenging het schaalniveau van de 

concrete ruimte gaat overstijgen. Uit zowel literatuurverkenning, 

casestudy als ontwerpstudie komt naar voren dat onder invloed 

van doelmatigheid centrumgebieden ontstaan die uit een thema 

of een functie bestaan. Wanneer dit zich doorzet en de overhand 

neemt zal functiemenging niet meer plaats vinden op het schaal

niveau van de concrete ruimte, maar bijvoorbeeld op het schaalni

veau van een snelwegzone of een OV-verbinding. Deze stedelijke 

zones kunnen op zich succesvol zijn: alle functies zijn er aanwezig, 

deze zijn allemaal goed bereikbaar, warden druk bezocht en dragen 

bij aan representativiteit, activiteit en economische kracht van de 

stad. Functiemenging binnen een concrete openbare ruimte komt 

er echter niet in voor. Het doorzetten van deze ontwikkeling zou 

betekenen dat er in de periferie nergens openbare ruimtes meer 

ontstaan waarin een variatie aan gebruikersgroepen aanwezig is, 

en dat de essentie van stedelijkheid er dus ontbreekt. 

1~ 



Ten tweede bemoeilijkt de grootschaligheid van hedendaagse cen

trumvoorzieningen functiemenging en gedeeld gebruik van de 

openbare ruimte. De aanwezigheid van grate functies betekent 

immers minder functies per ruimte-eenheid. Dit houdt in dat er 

minder functiemenging in een ruimte plaats kan vinden zodat de 

ruimte door minder soorten bezoekers wordt gebruikt, en er min

der diversiteit is. 

Een derde gevaar is dat doelmatigheid en functionaliteit soms al

lesoverheersende uitgangspunten zijn bij het ontwerp van nieuwe 

centrumgebieden. Er zijn gebieden die warden ontworpen met een 

doel, namelijk consumeren. Het ontwerp is erop gericht om dit con

sumeren zo soepel mogelijk en met 'zero friction' plaats te laten 

vinden: de bezoeker moet snel de functie waar hij voor komt kun

nen bereiken, en na het bezoek vervolgens weer snel weg kunnen 

gaan (zie o.a. paragraaf 3.5 / ArenA Boulevard en Alexandrium). 

Deze gebieden kunnen weliswaar succesvolle winkel- of leisure

centra zijn, die druk bezocht warden en waar een menging aan 

functies aanwezig is, maar ze missen de essentiele eigenschap van 

stedelijkheid. Het ontwerpen met 'zero friction' leidt namelijk ook 

tot 'zero' diversiteit in de openbare ruimte. 

Sociaal-culturele ontwikkelingen 

102 

Ook sommige sociaal-culturele ontwikkelingen bemoeilijken het 

ontstaan van stedelijkheid in hedendaagse centrumgebieden (zie 

hoofdstuk 3.3). Zo zorgt immaterialisatie ervoor dat men helemaal 

niet meer in een fysieke openbare ruimte hoelt te zijn om anderen 

te ontmoeten of om af te lezen hoe de maatschappij in elkaar zit. 

Ervaring van publiek domein wordt door andere, immateriele ruim

ten overgenomen. Daarnaast werkt consumptiegerichtheid eerder 

doelmatige en thematische centrumgebieden in de hand dan di

verse gemengde gebieden. Tenslotte leidt parochialisering tot se

gregatie in de openbare ruimte, wat de diversiteit niet ten goede 

komt. 

Be/ang van stede/ijke kwaliteit 
Zowel de aard van nieuwe centrumgebieden als enkele sociaal-cul

turele ontwikkelingen bedreigen het ontstaan van het essentiele 

kenmerk van stedelijkheid: diversiteit. De vraag is of dit erg is. 

Moet er in de hedendaagse centrumgebieden wel stedelijkheid ont

staan? Zijn de genoemde hedendaagse eigenschappen van peri

fere centrumgebieden niet de nieuwe essentie van stedelijkheid? 

Is diversiteit nog wel zo belangrijk? Een groat aantal studies levert 

overtuigende argumenten aan voor de stelling dat het ontbreken 

van diversiteit wel erg is en dat hedendaagse eigenschappen van 

perifere centra niet voldoende zijn voor een nieuwe stedelijkheid. 

De ervaring van publiek domein is namelijk belangrijk voor mensen 

en heelt een maatschappelijk nut (zie hoofdstuk 3.2). De stad en 

de fysieke openbare ruimte moeten daarvoor het podium blijven, 

ook in het tijdperk waarin het publieke domein deels in de im

materiele ruimte plaatsvindt. Deze ervaring van publiek domein 

dient niet alleen aan de binnensteden voorbehouden te zijn, in een 

netwerksamenleving zijn nieuwe centrumgebieden immers ook be

langrijke gebieden op stedelijk schaalniveau, waar veel mensen de 

stedelijke openbare ruimte ervaren. Het negeren van diversiteit in 

deze gebieden is een gemiste kans, omdat de openbare ruimte 

dan totaal niet representatief zou zijn voor de maatschappelijke 

werkelijkheid. Een stad moet juist wel een afspiegeling zijn van de 

maatschappij. Dit maakt steden namelijk tot bijzondere en interes

sante plekken. 

Kans en 
We zien dat er enerzijds bedreigingen zijn voor het ontstaan van 

diversiteit in nieuwe centrumgebieden, maar dat het anderzijds wel 

van belang is dat er in die nieuwe centrumgebieden diversiteit ont

staat. Zowel de thematische analyse als de ontwerpstudie laten 

zien dat er ook kansen zijn voor diversiteit in de perifere centrum

gebieden. 



Ten eerste blijkt uit de casestudy op stadsniveau dat onder de 

beleidsmakers de wil en ambitie er is om oak in de nieuwe cen

trumgebieden van de periferie diversiteit te creeren. Niet alleen 

een diversiteit aan functies, maar oak het streven om een diverse, 

levendige openbare ruimte met verblijfskwaliteit te maken klinkt 

duidelijk in hun plannen door. Uit deze studie komt een aantal re

denen voor deze huidige aandacht voor de periferie naar voren. De 

ontwikkeling van de netwerksamenleving verandert knooppunten 

in de periferie van randlocaties tot de best bereikbare centra in het 

netwerk van de stad. Tegelijkertijd heffen de liberalisering van het 

detailhandelsbeleid en het loslaten van de hierarchische voorzienin

genstructuur de belemmeringen op voor de ontwikkeling van cen

trumvoorzieningen in de periferie, zoals beschreven is in hoofdstuk 

3.4. Daarnaast is er in de periferie ruimte aanwezig die er in het 

centrum van de stad niet is. Zoals we hebben gezien in hoofdstuk 

3.3 zijn veel hedendaagse centrumvoorzieningen grootschalig. Zij 

hebben die ruimte nodig, waardoor de periferie in beeld komt. Het 

feit dat er in deze tijd van onderlinge concurrentie veel aandacht 

is voor de presentatie van steden vormt een laatste reden waarom 

centrumontwikkeling in de periferie steeds vaker aan de orde is. 

Perifere knooppunten vormen namelijk belangrijke zichtlocaties die 

voor veel mensen een visitekaartje van de stad zijn, maar bevatten 

tegelijkertijd vaak een lage ruimtelijke kwaliteit. Ontwikkeling van 

deze locaties met onder meer centrumvoorzieningen wordt ingezet 

om de stad beter te presenteren. 

Daarnaast laat de casestudy op projectniveau een aantal ontwer

puitgangspunten zien voor het bereiken van een diverse stedelijke 

omgeving in nieuwe centrumgebieden. Ook het ontwerp E;NoHove

nement laat zien dat diversiteit en gemengd ruimtegebruik aan

dachtspunten kunnen zijn bij nieuwe centrumgebieden op perifere 

locaties, zonder te conflicteren met hedendaagse eigenschappen 

van nieuwe centrumgebieden . De belangrijkste factoren voor het 

bereiken van diversiteit in hedendaagse centrumgebieden zijn: 

• Het bouwen van verschillende functies in hoge dichtheden rand 

goed bereikbare knooppunten. Dit stimuleert het gebruik van 

het centrumgebied door een groat en divers publiek. Het is hier

bij belangrijk om niet a Ileen centrumvoorzieningen te realiseren, 

maar oak de werkfunctie en vooral oak de woonfunctie. 

• Het groeperen van verschillende functies rand dezelfde open

bare ruimte, en het orienteren van al deze functies op die geza

menlijke ruimte. 

• Het maken van verbindingen zodat verschillende ruimten met 

verschillende gebruikers in elkaars invloedssfeer liggen. 

• Het spreiden van de publiekstrekkers. Dit zorgt ervoor dat in 

een groat deel van het centrumgebied publiek aanwezig is. 

• Het maken van relaties naar de directe stedelijke omgeving. Dit 

voorkomt autonome enclaves en zorgt dat het centrumgebied 

onderdeel uitmaakt van zijn omgeving. 

• Het toepassen van bebouwingsconcepten met verticale men

ging. Dit kan ervoor zorgen dat grootschaligheid samengaat met 

een diversiteit aan functies rand dezelfde ruimte. 

Het toepassen van deze ontwerpuitgangspunten hoeft niet in strijd 

te zijn met de belangrijkste hedendaagse eigenschappen van nieu

we centrumgebieden: functionaliteit, ruimte voor grootschaligheid 

en representatie. 

Hoewel een aantal traditionele aspecten van stedelijkheid zoals 

fijnmazigheid, toevalligheid, kleinschaligheid en geborgenheid niet 

lijken weggelegd voor de periferie, kan een van de essentieelste 

kenmerken van stedelijkheid gedeeltelijk wel warden bereikt, na

melijk diversiteit in een publieke openbare ruimte. De stedelijkheid 

die in perifere centrumgebieden van de netwerkstad kan ontstaan 

is dan oak een eigentijdse vorm van stedelijkheid, waarin sommige 

eigenschappen van de traditionele stedelijkheid samengaan met 

nieuwe, eigentijdse eigenschappen. Met het ontwerp EillDHovenement 

is geprobeerd dit via een concreet voorbeeld toe te lichten. 

1~ 



5.2 AANBEVELINGEN 
De ontwikkeling van de netwerkstad impliceert dat de periferie 

geen restgebied meer is aan de rand van de stad, maar centraal 

ligt in het stedelijk netwerk (zie paragraaf 3.3 en 4.2). Vaak wordt 

de periferie echter nog wel als restgebied beschouwd en is gebieds

ontwikkeling in de periferie slechts functioneel en vanuit economi

sche gronden gemotiveerd. Een algemene aanbeveling aan beleids

makers is dan ook de periferie te zien als volwaardige omgeving, 

waarin ook plaats kan zijn voor verblijfskwaliteit en diversiteit. Dit 

project heeft een aantal inzichten in perifere centrumgebieden op

geleverd, die daarbij gebruikt kunnen worden. Daarnaast verdient 

het aanbeveling een aantal vervolgonderzoeken te doen die aan

vullende kennis en inzicht op zullen leveren. Dit zijn de volgende 

punten: 

Het ontstaan van nieuwe centrumgebieden in de periferie is een 

betrekkelijk nieuw verschijnsel. De projecten die in deze studie zijn 

geanalyseerd zijn dan ook pas recentelijk of nog niet uitgevoerd. 

Het is een interessante vervolgstap om meer bestaande projecten 

te bekijken. Naast de ontwerpuitgangspunten en de ambities kan 

zo ook het daadwerkelijk gebruik van de ruimte worden getoetst. 

Het monitoren van de voortgang van de geanalyseerde projecten 

kan hiervoor een methode zijn, maar mogelijk kunnen ook ver

gelijkbare projecten uit het buitenland een nieuwe informatiebron 

vormen. 

i:4 

Gezien de omvang van het project en de beschikbare informatie 

tijdens dit onderzoek is gekozen om de case study op projectni

veau te beperken tot de ontwerpuitgangspunten en de ambities. 

Een nuttig vervolgonderzoek is het analyseren van de projecten 

vanuit de procesmatige invalshoek: welke partijen spelen welke 

rol en welke besluitmomenten geven de doorslag tot de definitieve 

planvorming? Samen met de kennis uit dit project kan een derge

lijk vervolgonderzoek een integraal inzicht opleveren, dat gebruikt 

kan worden bij ontwikkeling van toekomstige centrumprojecten in 

de periferie. 

Clustering van publieke vrijetijdsvoorzieningen in de periferie zal 

in de toekomst steeds vaker voorkomen (zie paragraaf 3.4) . In 

het ontwerp E:;,~ .. avenement was het passend om de verschillende 

publieke voorzieningen rond een gezamenlijke parkruimte te groe

peren en deze ruimte te verbinden met het omliggende stedelijk 

veld. Een interessante vervolgstap is om op andere locaties te ex

perimenteren met heel andere scenario's. Zo kan tot een vergelij

king gekomen worden die een aanvullend inzicht in de thematiek 

zal opleveren. 

Het ontwerp E1N0Hovenement betekent een ingrijpende verandering 

van de locatie die uitgaat van en samenhangt met de herstructu

rering van koopcentrum de Hurk en de ontwikkeling van de re

creatieve functie van Meerbos. Deze twee gebieden zijn nog niet 

nader uitgewerkt. Na Meerhoven en E1N0Hovenement vormen deze 

twee gebieden de logische locaties voor vervolgprojecten in dit deel 

van Eindhoven. 
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