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De creatieve industrie is de drijvende kracht in de stad en een motor voor de stedelijke ontwikkeling van 
een stad met een innovatieve, technologische en internationale uitstraling. Eindhoven heeft in de 
afgelopen decennia grote stappen gemaakt op het gebied van innovaties en design. Grote namen als 
ADSL en diverse andere, gevestigd op de High Tech Campus, even als de nieuwe generatie studenten 
aan de Design Acadamy en de Technische Universiteit zijn belangrijke waarde geworden voor de stad. 
Eindhoven wil de creatieve klasse inzetten ter versterking van de identiteit van de stad en de stedelijke 
ontwikkeling. Little Eindhoven geeft de starter en creatieve onderneming een podium waar ze zich kan 
etaleren aan de stad. Daarmee wordt creativiteit en design onderdeel van de publieke ruimte wat tevens 
het visitie kaartje is van de stad.

De morfologie van de stad biedt enorme potentie om het imago van designstad zichtbaar te maken tot diep 
in het hart waarbij die nieuwe economie weer beeldbepalend wordt voor de toekomst. De gemeente Eind-
hoven wil daarom de creatieve sector inzetten ter versterking van de identiteit van de stad en de stedelijke 
ontwikkeling. Met de Design Academy in het hart van de stad en vele jaarlijks terugkerende evenementen 
is het centrum al hard op weg om dit imago op de kaart te zetten. Ook in andere delen van Eindhoven 
wordt hard gewerkt aan het neerzetten van Eindhoven als de Brainport van Europa. Toch zou dit beeld in 
de binnenstad nog veel meer versterkt kunnen worden, niet alleen door meer design in het centrum terug 
te brengen, maar ook door de nieuwe generatie van designers en technologen een plek te bieden in het 
centrum. Little Eindhoven is een podium waar de nieuwe economie en starters zich kunnen etaleren aan 
de stad. Hier kunnen ze hun ideeën, kennis en uiteenlopende ontwerpen uitwisselen met elkaar. 

Little Eindhoven is gesitueerd op het oude Fensterrein in het centrum van de stad. De locatie, wat 
momenteel een parkeerplaats is, ligt gelegen aan de Keizersgracht tussen het kernwinkelgebied en de 
Bergen. Belangrijk vanuit de stedenbouwkundige context is het terugbrengen van de groenstructuur en het 
aanpakken van de clash tussen de looproutes van het winkelend publiek en de drukke parkeer ring. 

Het programma voor het ontwerp is een design galerie samen met de huidige parkeerfunctie. Uit 
architectonisch onderzoek is gebleken dat de toegankelijkheid, relatie en het integreren van de publieke 
ruimte belangrijke punten zijn voor het ontwerp. Door de design galerie te integreren in de publieke ruimte 
wordt de galerie onderdeel van de looproutes. Het gebouw gaat dan een directe relatie aan met zijn 

Samenvatting
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omgeving waardoor de ruimtelijke drempel wordt vervaagd en daarmee de toegankelijkheid wordt 
versterkt.

In het ontwerp zijn de parkeergarage en de galerie onder het maaiveld gesitueerd. Daarmee ontstaat er 
een nieuwe publieke ruimte op het maaiveld die gekarakteriseerd wordt door een groen structuur. Het 
integreren van de publieke ruimte gebeurt door het toepassen van verticale elementen die de 
verschillende niveaus met elkaar verbindt. Daarmee gaan de programma’s een directe relatie aan met 
de openbare ruimte en haar omgeving. Door het toepassen van een nieuw vocabulaire in de vorm van 
ronde elementen krijgt het ontwerp zijn eigen identiteit binnen de bestaande stedenbouwkundige context. 
Daarmee staat het ontwerp op zichzelf wat de kracht is van haar architectuur. Er ontstaat hierdoor een 
brandpunt op een strategische plek in het hart van de stad tussen de Bergen en het kernwinkelgebied.

Op het maaiveld vormen de dubbele gevels van de ronde elementen een etalage voor het wandelend 
publiek waar projecten en ideeën kunnen worden gepresenteerd. In de galerie vormen diezelfde 
elementen de publieke ruimte waar projecten en nieuwe innovaties tentoongesteld kunnen worden. 
Doordat de galerie tussen de parkeergarage en het maaiveld is gelegen ontstaat er een natuurlijke route 
waarbij de galerie onderdeel wordt van de openbare ruimte. 
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Eindhoven is samen met Brainport de afgelopen jaren uitgegroeid tot de slimste regio van de wereld op 
gebied van techniek en innovatie. Ze zijn erg succesvol geweest in de omschakeling van de oude 
maakindustrie naar de nieuwe economie van kennis, creativiteit en cultuur. De voortbouwing op de 
contouren van de oude maakindustrie van Textiel en Phillips heeft tot nieuwe innovaties geleidt van oude 
en nieuwe economie. De High Tech Campus, Design Acadamy en Technische Universiteit maar ook een 
grote verscheidenheid aan slimme ambachten rondom design en mode zijn het succesvolle gevolg van 
deze transformatie.

De snel opkomende industrieën van Phillips begin 20ste eeuw heeft Eindhoven zowel architectonisch als 
stedenbouwkundig gevormd tot wat ze is. De ruimtelijke identiteit als companytown is beeldbepalend voor 
Eindhoven. De nieuwe economie nestelt zich bij voorkeur in de oude panden en wijken die de oude 
economie heeft achtergelaten. Hierdoor wordt de nieuwe economie weer beeldbepalend voor de toekomst 
van de bestaande stad. Echter wordt dit in de publieke ruimte niet zo ervaren.

Door het versnipperend aanbod en ontbreken van samenhang tussen beeldbepalende elementen en het 
ontbreken van een creatief en cultureel imago wordt de stad niet gezien als design stad. Het stadscentrum 
waar de openbare ruimte in grote mate het beeld bepaald en ook in belangrijke mate het beeld van de 
stad weergeeft wordt niet ervaren als designstad. Dit terwijl de openbare ruimte van het centrum het vis-
itekaartje van de stad is. Het imago van Eindhoven zou daarom veel meer centraal mogen staan, namelijk 
Design. 

Eindhoven mag trots zijn op zijn vele gezichten en de bijzondere samenkomst van verschillende karakters 
in het centrum. Het is nu de taak om deze karakters te benadrukken met als uitgangspunt het versterken 
van de ruimtelijke kwaliteit en het integreren van de creatieve klasse in de stedelijke ontwikkeling.

Het gewenste visitekaartje

De nieuwe economie integreren in de contouren van de oude economie.
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1 | Strategie kaart. Design, innovatie en technologie.
     De nieuwe economie  een podium geven in het     
     hart van de stad.

1 

2 3

2 | Landschappelijk ondergrond Eindhoven. 
    De zandruggen.

3 | Eindhoven 2012 met zijn radiale morfologie.
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De ruimtelijke identiteit als companytown is beeldbepalend voor Eindhoven. De unieke identiteit van 
architectuur en stedenbouw heeft direct te maken met de zanderige ondergrond waar de stad op gebouwd 
is. Daarmee heeft het voor een geheel eigen morfologische opzet van de stad gezorgd die zich kenmerkt 
door radiale. Vanwege deze opzet is er een proces gaande waarbij de nieuwe economie diep tot in het 
stadshart kan groeien. De nieuwe economie nestelt zich bij voorkeur in de oude panden en buurten die 
de oude economie heeft achtergelaten aan de radiale. De oude linten vormen hierdoor een route die de 
transformatie tot in het stadhart mogelijk maakt in tegenstelling tot andere grote steden waarbij de concen-
trische ontwikkeling de nieuwe economie op een grotere afstand van het stadshart houdt. 

De morfologie van de stad biedt enorme potentie om het imago van designstad zichtbaar te maken tot diep 
in het hart waarbij die nieuwe economie weer beeldbepalend wordt voor de toekomst. De gemeente Eind-
hoven wil daarom de creatieve sector inzetten ter versterking van de identiteit van de stad en de stedelijke 
ontwikkeling. Met de Design Academy in het hart van de stad en vele jaarlijks terugkerende evenementen 
is het centrum al hard op weg om dit imago op de kaart te zetten. Ook in andere delen van Eindhoven 
wordt hard gewerkt aan het neerzetten van Eindhoven als de Brainport van Europa. Toch zou dit beeld in 
de binnenstad nog veel meer versterkt kunnen worden, niet alleen door meer design in het centrum terug 
te brengen, maar ook door de nieuwe generatie van designers en technologen een plek te bieden in het 
centrum van de stad. 
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4 | Emmasingelkwadrant met de oude 
     philipsfabrieken. Hoog stedelijk.

5 | De Bergen. Een dorpskarakter met een rijke       
     architectuur.

6 | Het kernwinkelgebied. 

7 | Eilanden structuur. Centrum van Eindhoven.           
     Design, shopping en high end.

8 | Schematische weergave huidige situatie. 

9 | Schematische weergave nieuwe situatie. 
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Vanuit het gezamelijk onderzoek zijn er een aantal dingen duidelijk geworden binnen het centrum; het 
onderscheid tussen de drie deelgebieden, dat op verschillende niveaus naar voren komt; een aantal 
knelpunten in de verbinding tussen deze gebieden, evenals het ontbreken van een logische route door het 
kernwinkel gebied, overlopend in de overige twee gebieden. 

Dat het centrum zich ontwikkeld heeft tot een gebied bestaand uit verschillende eilanden, is goed terug 
te vinden in de historie van de stad. Het ontstaan van de verschillende industrieën is hierbij van grote 
invloed geweest. Philips wiens sporen nog altijd duidelijk terug te vinden zijn op het Emmasingelkwadrant, 
waaronder de grote industriële panden, voormalig fabriekspanden verwijzen hier naar. Een zeer bepalend 
sfeerbeeld voor de stad. Ook de Bergen ontstaan uit woningnood van de eerdere belangrijke 
textielindustrie en de Luciferfabriek. Een gebied dat nog altijd getypeerd wordt door de nostalgie van de 
oorspronkelijke arbeiderswoningen uit het begin van de 20e eeuw. Hier komt het dorpse gevoel nog echt 
naar voren, een belangrijk gevoel voor het centrum van de stad. En als laatste het kernwinkelgebied waar 
sinds de wederopbouw al jaren op gefocust wordt als kernwinkelgebied. Hoewel hier al diverse strategieën 
en plannen voor geschreven zijn is het kernwinkelgebied nog altijd een enigszins rommelig gebied. 
Diverse bouwstijlen en pleinen vormen hier een gebied wat als belangrijkste doel winkelen heeft. 

De deelgebieden hebben onderlinge verschillen, zowel positieve als negatieve. In ieder gebied zijn 
er namelijk eigenschappen die absoluut behouden moeten blijven. Het commerciële karakter van het 
kernwinkelgebied en de hoge mate van toegankelijkheid. De industriële sfeer die zeer typerend is voor 
Eindhoven in het Emmasingelkwadrant. Tevens een locatie die plek biedt aan het creatieve imago van 
Eindhoven, door zijn unieke lofts en functie als Design Acadamy. En natuurlijk de Bergen met zijn 
nostalgische karakter, fijnmazige bebouwing, tal van monumentale arbeiderswoningen uit de bloei jaren 
van ‘the company town’. Evenals zijn huidige imago als exclusievere buurt met vele hippe horeca 
gelegenheden en excentrieke winkeltjes. 

De karakteristieken van het centrum.
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10 | Dutch Design Week
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De creatieve industrie is de drijvende kracht in de stad en een motor voor de stedelijke ontwikkeling van 
een stad met een innovatieve, technologische en internationale uitstraling. (3) Eindhoven heeft in de 
afgelopen decennia grote stappen gemaakt op het gebied van innovaties en design. Er zijn veel kleine 
ondernemingen gekomen binnen de creatieve sector. In de regio Eindhoven zit 60% van alle ondernemen-
ing in de creatieve sector waarvan 70% zelfstandige ondernemingen zijn.  Het is belangrijk voor Eindhoven 
dat de creatieve klasse een eigen plek krijgt in het stadscentrum. Eindhoven wil hierbij de creatieve klasse 
inzetten ter versterking van de identiteit van de stad en de stedelijke ontwikkeling (3). 

De Dutch Design Week (DDW) is een jaarlijks evenement waar mensen hun ideeën, kennis en ontwerpen 
kunnen uitwisselen met elkaar. Men probeert de ontwerper een podium te geven om zijn uiteenlopende 
ideeën te presenteren en te verbinden met het grote publiek. Dit jaarlijks evenement is een groot succes 
en geeft het imago waar Eindhoven zich mee wil profileren gedurende 1 week goed weer; Designstad.

Door de stijgende groei naar het uitwisselen van kennis en producten heeft men het Designhuis 
Eindhoven opgericht. Een podium waar mensen hun kennis en ideeën met elkaar kunnen uitwisselen. 
Door de gesloten structuur bleek het designhuis niet toegankelijk te zijn voor het grote publiek wat bij de 
DDW wel is. 

Mijn doelstelling is om een plek te creeëren waar de creatieve ondernemer en starters zich kunnen 
etaleren aan de stad. Hier kunnen mensen tegen een laag tarief hun uiteenlopende ideeën kunnen pre-
senteren aan het grotere publiek. Het podium laat zien wat er in Eindhoven en omstreken gaande is en 
welke innovatie en ontwikkelingen er plaats vinden zodat het imago van Eindoven zichtbaar wordt in de 
openbare ruimte van de stad. 

Mijn onderzoeksvraag luidt als volgt:
Op welke manier kan architectuur bijdragen aan het uitwisslen van ideeën en kennis tussen de creatieve 
klasse en de stad?

Doelstelling.



22



23

Om een goed beeld te krijgen van de opgave heb ik verschillende projecten bestudeerd met betrekking tot 
designhuizen. Designhuizen zijn plekken waar de creatieve samenkomen en hun ideeën kunnen laten zien 
en uitwisselen. 

Voor mijn onderzoek heb ik twee projecten gekozen. Het Designhuis in Eindhoven van Ter Haar en Ling 
architecten en het Deens Designcenter in Kopenhagen van Henning Larsen. 

Case study

De designhuizen.
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11 | Gesloten gevelaanzichten Designhuis.

12 | Het atrium.

13 | Designhuis.

14 | Plattegrond begane grond bestaand. 
       Kartongerecht.

15 | Plattegrond begane grond nieuw. 
       Designhuis, Ter Haar van Ling architecten.

16 | Schema toegankelijkheid en relatie omgeving.

17 | Schematische weergave van de situering van      
       het programma per verdieping.

1514 17

16

tentoonstellingsruimte

kantoorruimte
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Het Designhuis Eindhoven was voorheen het kantongerecht. Het oude pand is in 2007 in opdracht van de 
gemeente Eindhoven getransformeerd tot een culturele plek voor jonge ontwerpers en 
creatievelingen. Een plek waar diverse doelgroepen bij elkaar kunnen komen om hun kennis uit te 
wisslelen. Echter na twee jaar is het Designhuis bijna failiet.  

Voor een publieke functie is het erg belangrijk om een relatie aan te gaan met zijn omgeving en de 
publieke ruimte. Er is bij het ontwerp gekozen om het oude karakter van het herbestemende pand te 
behouden waardoor de architectuur van het oude katongerecht nu nog zichtbaar is. Daarmee wordt een 
nieuwe publieke functie teruggebracht in de architectonische contouren van een private functie. Hierdoor 
wordt de publieke functie afgesloten van zijn omgeving. Het gebouw gaat geen relatie aan door de ge-
kozen architectuur waardoor de toegankelijkheid erg laag wordt.

Designhuis Eindhoven, Ter Haar van Ling architecten.
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18 | Straatzijde Danish Design Center. 

19 | Schematische doorsnede van het programma en   
       haar relatie met zijn omgeving. 

20 | Het atrium aan de achterzijde van het gebouw. 
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tentoonstellingsruimte

kantoor
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Het Deense Designhuis is een museum voor Deense vormgeving waaronder industriële vormgeving en 
modeontwerp.

Het museum is gevestigd in Kopenhagen aan H.C. Andersens Boulevard, tegenover pretpark Tivoli, in een 
bouwwerk ontworpen door de architect Henning Larsen. Het gebouw ontworpen in 2000 bestaat uit twee 
delen: het hoofddeel van vijf etages aan de voorkant met een voorgevel van glas en staal en een kleiner 
deel van twee etages aan de achterkant. Het omvat 900 m² tentoonstellingsruimte, een winkel, een café, 
en conferentie-, archief- en kantoorruimtes.

De tentoonstellingsruimtes zijn gesitueerd op de eerste twee etages. Op de bovende etages zijn de 
kantoren gevestigd. Het atrium kan door deze indeling een publieke functie bekleden en tevens gebruikt 
worden voor exposities en zit gelegenheden. Het atrium wat aan de achterkant van het gebouw zit heeft 
een open karakter naar de de voorzijde waardoor de toegankelijkheid versterkt wordt.

Door de open glazen gevel wordt er een relatie gelegd met de omgeving. De gevel dient als een grote 
etalage en geeft een wijd uitzicht door de open strcutuur van vloer tot vloer. Tevens dient de gevel voor 
ventilatie en geluidsdemping voor de drukke boulevard en pretpark aan de voorzijde.

In vergelijking met het designhuis in Eindhoven is de toegankelijkheid en de relatie met de openbare 
ruimte beter waardoor de gallerie meer tot leven komt. Echter is de gallerie een museum en geeft het de 
mensen niet de mogelijkheid zomaar binnen te lopen. 

Uit dit architectonisch onderzoek kunnen we concluderen dat de toegankelijkheid, relatie en het integreren 
van de publieke ruimte belangrijke punten zijn voor het ontwerp. Door de design galerie te integreren in 
de publieke ruimte wordt de galerie onderdeel van de looproutes. Het gebouw gaat dan een directe relatie 
aan met zijn omgeving waardoor de ruimtelijke drempel wordt vervaagd en daarmee de toegankelijkheid 
wordt versterkt.

Danish Design Center, Henning Larsen.
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Begin 20ste eeuw zorgden de nieuwe industrieën voor een dagelijkse stroom van werknemers die vanaf 
de omliggende kernen naar de fabrieken kwamen lopen. Deze werknemers kwamen uit het gehele land 
en vestigden zich juist in de omringende gemeenten, omdat de woonlasten hier een stuk lager waren 
dan in Eindhoven zelf. In deze gemeenten werd een groot aantal arbeiderswoningen gebouwd. De beter 
gesitueerden bouwden zelf een woning, meestal in de buurt van het centrum. Binnen het projectgebied De 
Bergen vond deze verburgerlijking van Eindhoven vooral plaats langs de oude uitvalswegen en langs de 
stadsgracht. Aan de Grote en Kleine Berg en langs de Keizersgracht en Wal werd een groot aantal 
voorname woningen opgericht. Langs de Keizersgracht ontstonden prominente panden met voortuinen die 
aan de gracht lagen. Deze panden werden ontsloten door een brug over het water. 

Toen de gracht na de oorlog werd gedempt en er nieuwe stedelijke functies hun intreden deden op de 
Keizersgracht veranderde de prominente woonstraat in een stadsstraat. Dit was de eerste stap van 
cityvorming binnen het stadscentrum. De tweede fase brak aan in de jaren 60 en 70. Hierbij werden 
modernistische gebouwen geplaatst aan de Keizersgracht en in het gebied ten zuiden van de Grote Berg. 
Dit karakter uit zich voornamelijk in middelhoge, massieve, en brede complexen met eentonig 
materiaalgebruik. 

De Bergen is een cultuurhistorisch waardevol gebied en wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en mix 
van wonen, winkelen, zakelijke en ambachtelijke dienstverlening en horeca. Het karakter van de Bergen is 
niet verloren gegaan door de cityvorming halverwege de 20ste eeuw. In tegenstelling tot de grootschalige 
bouwblokken van het kernwinkelcentrum draagt de bebouwing van het Berggebied bij aan het gevarieerde 
karakter van het stadscentrum door haar perceelsgewijze opbouw en de grote variatie in gevelbeeld, stijl, 
metselwerkversiering en kapvormen. De wijk vormt een staalkaart van architectuur uit de periode 1850-
1940. Ondanks al deze naast elkaar gelegen architectuurstijlen, is er toch een hoge mate van uniformiteit. 
Dit komt doordat vrijwel alle panden in hetzelfde materiaal (baksteen) zijn uitgevoerd en een gelijke schaal 
hebben. Al deze stijlen worden schouder-aan-schouder gepresenteerd en zorgen voor een hoge belev-
ingswaarde. Met name in het gebied ten noorden van de Grote Berg is dit beeld behouden. In het zuidelijk 
deel van de Bergen en langs de Keizersgracht en Wal is door de naoorlogse verstedelijking een versnip-
perd beeld ontstaan. 

De lege plek

De oude sporen van cityvorming.
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1940 1949

Cityvorming Keizersgracht fase één.

De gracht, met prominente 
woningen.

Dempen van de gracht, prominente 
woningen krijgen nieuw stedelijke 
functies.

21 | Plattegrond Keizersgracht met het Fensterrein.

22 | Prominente vila aan de Keizersgracht anno nu.

23 | Het Fensterrein. Parkeerplaats voor 150 auto’s.

24 | Cityvorming fase één, 1940-1949.

25 | Cityvorming fase twee, 1970-1994.
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1940 1949

Cityvorming Keizersgracht fase één.

De gracht, met prominente 
woningen.

Dempen van de gracht, prominente 
woningen krijgen nieuw stedelijke 
functies.

Groot Paradijs, 1989

1970 - 1994

Hooghuis, 1972

Cityvorming Keizersgracht fase twee.

25
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De Keizersgracht is vandaag de dag een drukke verkeersroute met vooral utilitaire voorzieningen gericht 
op de Arbeidersmarkt. De gemeente Eindhoven heeft begin jaren 90 besloten om de Keizersgracht samen 
met de Emmasingel en de Wal te ontwerpen als een parkingring rond het centrum, om zodoende de 
toegankelijkheid en bereikbaarheid van het shopping centre te vergroten. In de loop der tijd zijn 
verschillende grote parkeergarages gerealiseerd aan de ring waarbij de Keizersgracht een 
eenrichtingsweg werd. Herhaaldelijk wordt deze route ook gebruikt als doorgaande verkeersroute voor de 
stad, die ondermeer als toegangsroute voor de omliggende woonwijken (De Laak, Villapark en Irisbuurt) 
en de Kanaaldijk wordt gebruikt, waar grootschalige detailhandel is gevestigd. De weg leidt ook naar de 
Stadsschouwburg, snelweg A2-A67, Aalst en Valkenswaard. Dit zorgt voor een hoge verkeersintensiteit 
waarbij de ruimtelijke kwaliteit van de Keizersgracht verloren gaat en de straat meer als een barrière fun-
geert tussen kern winkelgebied en de Bergen. 

Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen kan groen erg belangrijk zijn. Eindhoven heeft op dit moment 
een centrum met bijzonder weinig groen. Dit terwijl er ooit twee rivieren door de stad stroomden met bijbe-
horende groene kades. Aan de rand van het centrum is hier nog steeds een restant van terug te vinden, 
namelijk de rivier de Dommel doorlopend in het Anne Frankplantsoen. Maar ook de rivier de Gender 
stroomt nog altijd onder de stad door. Door meer groen en misschien zelfs water in het centrum terug te 
brengen, zouden er prima natuurlijke verbindingen tussen de gebieden gemaakt kunnen worden. Daarbij 
zou meer groen in de stad zeker een positief effect kunnen hebben in de, nu door veel mensen bestem-
peld als sfeerloze, winkelkern.

Vanuit de analyse kunnen we concluderen dat het probleem zich vooral manifesteert bij de kwalitatief 
lage openbare ruimte op de Keizersgracht. Oorzaken hiervan zijn de hoge verkeersintensiteit, naoorlogse 
cityvorming en het eentonige programma aanbod. Als gevolg van de naoorlogse cityvorming zijn er tussen 
deze twee gebieden op architectonisch niveau wrijvingsvlakken ontstaan: kleinschalige historische panden 
versus grootschalige modernistische kantoorgebouwen, blinde gevels versus lege ruimtes. Het Fenster-
rein is een van de lege ruimtes die veel potentie heeft op ruimtelijke kwaliteit en groen. Het begin van de 
oude linten, waar vroeger de oude economie groeide, in het hart van het centrum, is op dit moment een 
uitstekende plek voor het neerstrijken van de creatieve klasse. Daarom heb ik gekozen om het Fensterrein 
te gaan herbestemmen tot een podium voor de nieuwe economie.
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Keizersgracht 1938
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Keizersgracht 2012
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26 | Het huis van notaris Fens.

27 28

26

27 | Het wederopbouwplan van 1957 waarbij het huis       
       van notaris Fens gesloopt zou worden voor            
       een nieuwe doorvoer.

28 | Een luchtfoto van de boomrijke tuin van notaris    
       Fens.
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Het Fensterrein heeft een rijke historie en gaat helemaal terug naar het begin van de stad Eindhoven. Tot 
begin 19de eeuw werd het terrein gevormd door de zandruggen van de kleine en grote berg. Het was toen 
een open plek die voor verschillende doeleinden werd gebruikt. In 1885 bouwde notaris Fens zijn huis 
midden op het landgoed. Het was een prominent monumentaal pand wat ontsloten werd aan de gracht 
omringd door zijn imposante tuin gevuld met grote bomen. Begin 20ste eeuw werd het landgoed langzaam 
omsloten door het particulier initiatief van de nieuwe wijk de Bergen. Langzaam kreeg de wijk achter het 
landgoed steeds meer karakter door de vele ambachten die zich daar positioneerde. Tot op de dag van 
vandaag is de Bergen een plek voor de creatieve ondernemening bij uitstek, wat haar het exclusieve 
karakter geeft.

Na de Tweede Wereld Oorlog was het centrum van Eindhoven deels verwoest. In 1957 werd er een 
herbestemmingsplan gemaakt waarbij het huis van notaris Fens zou worden gesloopt om een doorvoer 
te creeëren van de markt naar het dorp Waalre. In de jaren zestig werd dit plan om politieke redenen niet 
doorgevoerd en kon de woning blijven staan.

Eind jaren zestig door de opkomende automobiel en de grote vraag aan parkeergelegenheden in het 
stadscentrum heeft de gemeente besloten om het landgoed van Fens te transformeren tot parkeerplaats. 
Daarmee zou de woning samen met de mooie tuin en de grote bomen plaats moeten maken voor de 
auto’s. Sinds 1968 is het Fensterrein tot op hede een parkeerplaats aan de Keizersgracht. Hetgeen wat 
ooit zo een mooie tuin was in het hart van de stad is nu de meest kleurloze plek van het centrum. 

 

Een podium in de oude tuin.
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Fensterrein 1887
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Fensterrein sinds 1968
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Fensterrein

Fensterrein

29 | Analyse van de verschillende routes in het          
       stadscentrum. Rood zijn de loop routes en grijs      
       de parkeerring.

3130

29

30 | Luchtfoto van het Fensterrein. 

31 | Analyse groenstructuur. Groen terugbrengen           
       in het centrum.
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Het voormalig Fensterrein is gesitueerd in het centrum van de stad. De locatie, wat nu momenteel een 
parkeerplaats is, ligt gelegen aan de Keizersgracht tussen het kernwinkelgebied en de Bergen. 

Belangrijk vanuit de stedenbouwkundige context is het terugbrengen van de groenstructuur en het 
aanpakken van de clash tussen de looproutes van het winkelend publiek en de drukke parkeer ring. 
De gemeente Eindhoven wil graag het stadscentrum uitbreiden voor het winkelend publiek. Daarbij willen 
ze de Bergen meer bij het centrum betrekken door het verbeteren van de looproutes en openbare ruimtes. 
Het Fensterrein biedt veel potentie door haar ligging om als schakel te dienen tussen de Bergen en het 
kernwinkelgebied. Het is een open plek aan de keizersgracht die halverwege de verschillende looproutes 
ligt. De openheid, schaal en locatie bieden de mogelijkheid om een hoogwaardige groenstructuur terug te 
brengen ter verbetereing van de kwaliteit van de openbare ruimte.

In de doorsnedes op de volgende pagina’s is de context van het huidge Fensterrein goed te zien. 
Opvallend zijn de hoge gebouwhoogtes van het centrum tegenover de kleinschaligheid van de Bergen.

De huidge situatie.
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Bergstraat Keizersgracht Rechtestraat
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De architectonische referenties die zijn gebruikt voor dit project zijn gebasseerd op ruimtelijke relaties 
toegankelijheid en programma. Dit zijn de belangrijke punten die uit de voorgaande studies naar voren zijn 
gekomen. 

Het Joanneum Museum Extension and Refurbishment van Nieto Sobejano laat goed zien op welke manier 
je ruimtelijke relaties kan aangaan wanneer je te maken hebt met een ondergronds programma en een 
publieke ruimte op het maaiveld.Interresant zijn de nieuwe verticale elementen die hij in zijn ontwerp toe-
past die alle niveaus bestruiken.

Het National Music Centre (NMC) van Allied Works is zeer interessant vanwege zijn toegankelijkheid. Het 
open karakter geeft de publieke ruimte de mogelijkheid om diep in het gebouw te komen. 

Als laatste is het ontwerp van de 21ste Century Museum of Contemporary Art van Sanaa. Het gebouw wat 
ontworpen is als een paviljoen heeft een tweedeling tenopzichte van de toegankelijkheid van het 
programma. In het cirkelvormig ontwerp is er onderscheid gemaakt tussen de kern en de omliggende ring. 
De kern is alleen toegankelijk door middel van een geldig entree bewijs, terwijl de ring ten alle tijden 
toeganlijk is. Deze tweedeling maakt het ontwerp erg interessant.

Architectonische referenties

Case study
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32 | Interieur 

24

22

33

32

33 | Plattegrond en doorsnede. De verticale  
       elementen zorgen voor daglicht en gaan een  
       relatie aan met alle niveaus.

34 | Joanneum Museum Extension And 
       Refurbishment. 

34
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Het ontwerp van Nieto Sobejano bevat de uitbreiding van het Joanneum Museum. Het museum is 
gevestigt in de oude monumentale panden rondom een binnenplein. Sobejano wilde het karakter van de 
losstaande gebouwen met de openbare ruimte niet verstoren en koos om de gebouwen ondergronds te 
verbinden doormiddel van nieuwe architectonische ruimtes. Daarmee kan het plein op het maaiveld zijn 
orginele schaal en karakter behouden wat de huidige context niet zal verstoren.

Door het toepassen van verticale elementen die alle niveaus bestrijken wordt er daglicht verkregen op de 
lager gelegen verdiepingen. De architectonische elementen geven een nieuwe verdeling aan de open 
ruimte zowel op het maaiveld als in het museum. Daarmee wordt een relatie aangegaan met de 
publieke ruimte en het programma onder de grond.

In de plattegrond en doorsnede komt de relatie van de verschillende niveaus goed naar voren. Het is goed 
te zien hoe de verticale elementen de ruimtes vorm geeft en een verbinding legt tussen de verschillende 
verdiepingen. 

Vanuit deze casestudy kunnen we concluderen dat het verbinden en een relatie aangaan in het verticale 
vlak van groot belang is zodra je het programma ondergronds situeert. Het toepassen van losstaande 
architectonische elementen die over alle niveaus gaan is een goede manier om dit te bereiken.

Joanneum Museum Extension and Refurbishment, Graz, Oostenrijk.
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35 | Sfeerimpressie Allied Works. De integratie van  
       de publieke ruimte in het gebouw.

36 | De morfologie van het ontwerp. De open     
       structuur.

37 | Begane grond. 

38 | Analyse toegankelijkheid en integreren van de           
       publiek ruimte.

3736

35

38
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Het ontwerp van Allied Works bevat een scala aan programma voor het Nationaal Muziek Centrum. 
Het gebouw wordt gevormd door elf torens die ieder opzichzelf staan. Daarmee onstaat er een open ruimte 
tussen de objecten zowel horizontaal als verticaal die direct een relatie aangaan met de publieke ruimte. 
Hierdoor wordt de drempel van toegankelijkheid verzacht en onstaat er een relatie tussen de ruimtes binnen 
en buiten. Het open karakter van het gebouw zorgt er ook voor dat het daglicht tot diep in het gebouw kan 
treden.

Door de grote diversiteit van het programma is er gekozen voor een heldere structuur. Het gebouw is niet 
ontworpen als een dichte doos. Allied Works heeft het programma onderverdeeld in torens. Deze  
worden omsloten door de publieke ruimtes tussen de torens in die samen het gebouw vormen. Daarmee
wordt elk individueel programma direct verbonden met de publieke ruimte en ontstaat er een heldere 
structuur.
 
De manier waarop ze met de toegankelijkheid zijn omgegaan is buitengewoon. Allied works heeft bij het 
ontwerp de publieke ruimtes naadloos proberen door te laten lopen in het gebouw. Het is daarom 
interressant om te zien hoe deze nieuwe typologie hiermee omgaat.

National Music Centre (NMC), Calgary, Canada
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39 | 21st Century Museum of Contemporary Art.

4140

39

40 | Plattegrond. De typologie van gesloten vormen     
       in de open ruimte. Grijze vlak is alleen 
       toegankelijk met een entree bewijs.

41 | Interieur. De open relatie met zijn omgeving.



53

Het ontwerp van de 21ste Century Museum of Contemporary Art is ontworpen door Sanaa.
Het cirkelvormige gebouw opent zich naar de publieke ruimte. De context van het gebouw is een park die 
voor iedereen toegankelijk is vanuit elke hoek. Sanaa wilde mede hierdoor een gebouw die van alle kanten 
toegankelijk is. Men heeft daarom gekozen voor een cirkelvormige gebouw waarbij er geen voor of achter-
kant bestaat. 

De tentoonstellingsruimtes zijn verdeeld in series van galeries die omsloten worden door een open ruimte.
daarmee is er een nieuwe rechthoekige vorm toegepast binnen de cirkelvormige contouren van het gebouw.  
Deze typologie maakt het mogelijk om verschillende galeries te combineren maar ook los te koppelen van 
elkaar. Daarmee is er een groot aanbod aan variaties voor verschillende tentoonstelling mogelijk. 

In het gebouw is een systeem ontwikkeld waarbij de kern van het gebouw alleen toegankelijk is met een 
entree bewijs, terwijl de ring eromheen vrij toegankelijk is. Daarmee gaat het gebouw altijd een relatie aan 
met zijn omgeving en is de toegankelijkheid erg groot. 

Door het toepassen van glas vindt er binnen in het gebouw interactie plaats tussen de verschillende 
tentoonstellingsruimtes en daarmee ook met hun gebruiker. De openheid en interactie geven het gebouw 
een extra dimensie die de relatie met het park en de verschillende ruimtes binnen in nogmaals versterkt.

De manier waarop in dit project met de openheid en de tweedeling in de toegankelijkheid van het program-
ma wordt omgegaan zijn belangrijke elementen van deze case study. 

21ste Century Museum of Contemporary Art, Ishikawa, Japan.
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Vanuit het locatie onderzoek zijn een aantal belangrijke ontwerppunten naar voren gekomen. Ten eerste 
het terugbrengen van de groenstructuur en het verbeteren van de kwaliteit van de openabare ruimte. Ten 
tweede het aanpakken van de clash tussen de looproutes van het winkelend publiek en de drukke parkeer 
ring. Uit architectonisch onderzoek is gebleken dat de toegankelijkheid, relatie en het integreren van de 
publieke ruimte belangrijke punten zijn voor het ontwerp. Het programma voor het ontwerp betreft een 
design galerie met een parkeergarage.

Aan de hand van deze ontwerp punten zijn er een drietal stedenbouwkundige concepten ontwikkeld. Ieder 
concept concentreert zich op een ander aspect waardoor er een breed draagvlak ontstaat voor het 
definitieve stedenbouwkundig plan.

Het eerste concept richt zich voornamelijk op de toegankelijkheid en het integreren van de publieke ruimte. 
Hierbij is de architectonische referentie van het National Music Centre van Allied Works als uitgangspunt 
genomen. Het tweede concept richt zich voornamelijk op de routing en het afmaken van het bouwblok 
waarbij er een nieuwe maaiveld wordt toegevoegd. Het laaste concept is gebasseerd op een tweedeling in 
de openbare ruimte. Hetgeen wat bij de architectonische referentie van 21ste Century Museum of 
Contemporary van Sanaa naar voren kwam.

Vanuit deze drie stedenbouwkundige concepten is een definitief stedenbouwkundig plan ontwikkeld. 
Hierbij zijn de conclusies uit de verschillende concepten samengebundeld tot één stedenbouwkundig plan.

Stedenbouwkundig onderzoek

Studies aan de hand van verschillende concepten
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42 | Stedenbouwkundige maquette. Relatie tussen  
       het Hooghuis en het architectonisch ontwerp.

3443

42

43 | Situatie schema. De openbare ruimte over de     
       Keizersgracht trekken.

44 | Typologie ontwerp. Geïntegreerd in de 
       bestaande routing.

45 | Architectonische inpassing. Relatie aangaan 
      met zijn omgeving. Op de voorgrond het publieke 
      plein.

44 45
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Vanuit de stedenbouwkundige context is het belangrijk om de drempel van de Keizersgracht te vervagen 
zodat de oversteek verbeterd wordt. Door het open karakter van het huidige Fensterrein te behouden, gaat 
het terrein vanuit stedenbouwkundige context een directe relatie aan met het voorplein, die zich voor het 
Hooghuis bevindt. Op deze manier vind er interactie plaats tussen de twee publieke ruimtes waardoor de 
drempel van de Keizersgracht wordt vervaagd en de toegankelijkheid wordt verbeterd.

In het stedenbouwkundig concept gaat het architectonisch gebouw een relatie aan met het hooghuis, Dit 
gebeurt door dezelfde morfolgische vorm te gebruiken in het architectoisch ontwerp. Het gebouw is naar 
achter gelegen ten opzichte van de Keizersgracht waardoor er een nieuwe publieke ruimte ontstaat in de 
vorm van een hoogstedelijk plein.

Om het publieke domein te integreren in het gebouw is er een open structuur ontworpen. Daarmee onstaat 
er een open ruimte tussen de volumes die een directe relatie aangaan met het plein. Onder het plein 
bevindt zich de parkeergarage. Deze wordt omsloten door een verdiepte gracht die rondom het plein zit. 
Daarmee krijgt het plein een nieuwe indeling waarbij hoogstedelijk en groenstructuur worden gescheiden.

Integreren van de publieke ruimte in het gebouw.
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46 | Sfeerimpressie. Gezien vanaf de Keizersgracht

4847

46

47 | Schematische weergave van het versmalle van    
       de Keizersgracht door de ingang van de 
       parkeergarage te verplaatsen.

48 | Architectonische inpassing met een nieuwe  
       maaiveld op het dak. 
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Belangrijk vanuit de stedenbouwkundige context zijn de looproutes die gevormd worden door de 
desbetreffende winkelstraten. In dit stedenbouwkundig onderzoek is gekeken naar het ontbrekende stuk 
winkelstraat tussen de Kleine Berg en de Hooghuistraat. 

De hooghuistraat die vanuit het kernwinkelgebied de aanloopstraat moet zijn naar de Bergen loopt stuk 
op de Keizersgracht. Om deze route te optimaliseren is de winkelstraat in het nieuwe stedenbouwkundige 
context doorgezet over het Fensterrein naar de Kleine Berg. Hierbij is de parkeergarage bovengronds 
geplaast aan de Keizersgracht waar aan de achterkant aan de nieuwe winkelstraat de design galerie is ge-
situeerd. Op het dak van de parkeergarage onstaat een nieuw publieke ruimte in de vorm van een nieuw 
maaiveld.

Door de ingang van het parkeren naar voren te verplaatsen ontstaat er een nieuw stuk publieke ruimte. 
Deze ruimte onstaat doordat de Keizersgracht versmald kan worden van een drie- naar een 
tweebaansweg. Daarmee wordt de oversteek van de Hooghuistraat naar het Fensterrein makkelijker 
gemaakt.

Een nieuw maaiveld
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49 | Stedenbouwkundig plan. Birdvieuw vanaf de     
       Bergen

3750

49

51 | Hoog stedelijk plein (formeel). Koppeling met de        
       Hoogstraat en de Kleine Berg.

51 | Park structuur (informeel) in het verlengde van    
       de Kleine Berg. 

51
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Bij het derde en laaste stedenbouwkundige concept ligt het accent op de tweedeling van de openbare 
ruimte. Het gebouw is gekoppeld aan het bestaande koetshuis en horzizontaal geplaats op de locatie. 
Hierdoor ontstaat er een hoog stedelijkplein dat een relatie aan gaat met de Hooghuistraat en een park dat 
een directe relatie aangaat met de Kleine Berg.

De route loopt door het gebouw heen over het hoogstedelijk plein waar de publieke functies zitten. Het 
park ligt in de luwte van het gebouw om zo een rustige sfeer te genereren. De galerie bevindt zich in het 
musueumachtig gebouw. Het atrium ligt in het verlengde van de publieke ruimte wat de toegankelijkheid 
ten goede komt. 

Door deze stedenbouwkundige oplossing krijgt het gebouw een iconische waarde. Echter is dit in tegen-
stelling met het laagdrempelige ontwerp wat uit het onderzoek komt. We kunnen hieruit concluderen dat 
de gallerie een diendend ontwerp moet zijn met betrekkeing tot zijn omgeving. Een ingetogen 
architectonische inpassing staat hierbij centraal.

Informeel en formele openbare ruimte.
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52 | Architectonische schets maquette. 

3739

38

53 | Schets opzet van het stedenbouwkundig plan. 

54 | Schematische weergave van het concept.

55 | Schema uitgangspunten. Open structuur, 
       toegankelijkheid en integreren van de publieke    
       ruimte.

40
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Vanuit de drie stedenbouwkundige concepten zijn de volgende ontwerp beslissingen gekomen. 
Het integreren van het publiek domein door het gebouw een open strcutuur te geven in de vorm van to-
rens. Ten tweede het versmalle van de Keizersgracht door de ingang van het parkeren aan het begin van 
de locatie te situeren. Als laatste de tweedeling van de foremele en informele structuren.

Aan de hand van deze conclusies is er voor gekozen om het programma ondergronds te maken waardoor 
het maaiveld optimaal gebruikt kan worden voor een nieuwe groenstructuur. Daarmee wordt een nieuw 
stuk kwalitatief openbare ruimte teruggeven aan de stad die als entree voor de Bergen gaat dienen. 
In het park komen elementen te staan waar de gallerie ontwerpen en projecten kan etaleren. Tevens 
zorgen deze architectonische elementen voor daglicht en gaan een relatie aan met de lager gelegen 
verdiepingen. De elementen zullen als een soort beeldentuin fungeren samen met het park.

De galerie gaat als een soort filter werken waar de openbare ruimte omheen meanderd. Hierdoor worden 
de elementen in de publieke ruimte geintergreerd waardoor ze onderdeel worden van de openbare ruimte.

Een belangrijk punt voor het stedenbouwkundig ontwerp is het programma ondergronds plaatsen, en 
daarmee de verbintenis tussen de Bergen en het kernwinkelgebied optimaliseren. Daarnaast het plaatsen 
van architectonische elementen in de publieke ruimte die een relatie aangaan met de omgeving en het 
lagergelegen programma.

Conclusie.
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Little Eindhoven is gesitueerd op het oude Fensterrein in het centrum van de stad. De locatie, die 
momenteel een parkeerplaats is, ligt gelegen aan de Keizersgracht tussen het kernwinkelgebied en de 
Bergen. Belangrijk vanuit de stedenbouwkundige context is het terugbrengen van de groenstructuur en het 
aanpakken van de clash tussen de looproutes van het winkelend publiek en de drukke parkeerring. 

Uit architectonisch onderzoek is gebleken dat de toegankelijkheid, relatie en het integreren van de pub-
lieke ruimte belangrijke punten zijn voor het ontwerp. Door de design galerie te integreren in de publieke 
ruimte wordt de galerie onderdeel van de looproutes. Het gebouw gaat dan een directe relatie aan met zijn 
omgeving waardoor de ruimtelijke drempel wordt vervaagd en daarmee de toegankelijkheid wordt 
versterkt.

In het architectonisch ontwerp is er antwoord gegeven op de conclusies uit het vooronderzoek. De routes, 
de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren en een podium integreren in de publieke ruimte zijn daarbij 
de belangrijkste punten. Het ontwerp geeft de nieuwe economie een podium in een groen 
landschap waar ontspanning en techniek bij elkaar komen en daarmee het imago van Eindhoven weer 
zichtbaar maakt in de publieke ruimte.

Op de volgende pagina’s wordt het ontwerp uitgelegd aan de hand van schema’s, tekeningen en foto’s van 
de verschillende maquettes.

Het ontwerp

Little Eindhoven, een podium in het hart van de stad
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56 | Stedenbouwkundig ontwerp

57 | Stedenbouwkundig ontwerp

0 2 20

kernwinkelgebied
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de Bergen

1 | Kernwinkelgebied

2 | De Bergen

3 | De Keizersgracht

4 | Entree parkeergarage
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Stedenbouwkundig plan
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In het ontwerp zijn de parkeergarage en de galerie onder het maaiveld gesitueerd. Daarmee ontstaat er 
een nieuwe publieke ruimte op het maaiveld die gekarakteriseerd wordt door een groenstructuur. Het 
integreren van de publieke ruimte gebeurt door het toepassen van verticale elementen die de 
verschillende niveaus met elkaar verbinden. Daarmee gaan de programma’s een directe relatie aan met 
de openbare ruimte en haar omgeving. 

Door het toepassen van een nieuw vocabulaire in de vorm van ronde elementen krijgt het ontwerp zijn 
eigen identiteit binnen de bestaande stedenbouwkundige context. Daarmee staat het ontwerp op zichzelf 
wat de kracht is van haar architectuur. Er ontstaat hierdoor een brandpunt op een strategische plek in het 
hart van de stad tussen de Bergen en het kernwinkelgebied. Op het maaiveld vormen de dubbele
gevels van de ronde elementen een etalage voor het wandelend publiek waar projecten en ideeën kunnen 
worden gepresenteerd. 

Stedenbouwkundig plan

De verbinding 
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In het ontwerp zijn de parkeergarage en de galerie ondergronds gesitueerd. Deze zijn verbonden met het 
maaiveld door ronde elementen. In de galerie vormen deze elementen de publieke ruimte waar projecten 
en nieuwe innovaties tentoongesteld kunnen worden. Er onstaan verschillende expositiezones in de 
publieke ruimte tussen de parkeergarage en het maaiveld. Door de design galerie tussen het maaiveld 
en de parkeergarage te situeren onstaat er een filter die gekoppeld is aan de route en tevens de publieke 
ruimte.

Bezoekers arriveren vanuit de parkeergarage of het maaiveld in de centrale ruimte. Deze ligt in het hart 
van de galerie waar mensen algemene informatie kunnen krijgen over de desbetreffende exposities die op 
dat moment gehouden worden. Door het toepassen van transparante materialen in de galerie krijg je vanaf 
deze plek een overal perspectief van alle tentoonstellingen.

Lichte ronde vormen organiseren de open ruimte van de galerie in verschillende expositiezones. Deze 
zones zijn niet fysiek afgesloten daarmee kunnen de verschillende zones een relatie aangaan met elkaar 
waardoor de open structuur en toegankelijkheid van de galerie versterkt wordt.

Architectonisch ontwerp

Ruimte om te etaleren
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Op het maaiveld en beneden in de galerie dienen de gevels als etalages voor de desbetreffende 
exposities. De gevels zijn ontworpen als een dubbele huid facade. Daarmee wordt er een etalage ruimte 
tussen de twee facades gecreeërd. 

De buitenste laag is een klimatologische wand en bestaat uit HR transparant glas. Om de 
expositie ruimte binnen een ideaal klimaat te geven en het directe zonlicht te vermijden is er gekozen om 
de binnenste facade van diffuus glas te voorzien van folie. Daarmee kan er geen direct zonlicht naar bin-
nen trede en onstaat er een interressante visuele relatie tussen binnen en buiten.

De gevel
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Doorsnede toren
0 1 5
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In de hoofdstruk vindt u alle technische tekeningen met betrekking tot de toren in het ontwerp. De toren is 
uitgewerkt aan de hand van principe deatils, doorsnedens en plattegronden.

Detailering
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Dakrand principe detail
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gevel principe detail
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maaiveld principe detail
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Enkele sfeerbeelden van het ontwerp.

Renders
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