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Voorwoord

Dit ontwerpend onderzoek is onderdeel van het afstudeeratelier 

‘Brabantstad’ ter afsluiting van de master opleiding Architecture, 

Building & Planning aan de Technische Universiteit te Eindhoven. In 

dit atelier staat de mastertrack “Architecture” centraal. 

Door 17 studenten is er een onderzoek uitgevoerd naar de stedelijke 

transformatie in Eindhoven. Een gemaakte dwarsdoorsnede aan 

de Westzijde van de stad is op verschillende manieren belangrijk 

geweest voor de stedelijke economie en deze heeft zich hier evident 

gemanifesteerd. Deze dwarsdoorsnede, ofwel het onderzoeksgebied, 

loopt vanaf de Keizersgracht in het centrum tot aan het 

industrieterrein de Hurk. Het resultaat van het complete onderzoek 

van de 17 studenten van dit atelier bestaat uit vijf delen: het centrum 

van Eindhoven, het Emmasingel-kwadrant, het voormalig dorp Strijp, 

het woon/werk gebied ten noorden van de Hurk en industrieterrein de 

Hurk.

Wat de analyses met elkaar verbindt, is het feit dat ze zijn opgebouwd 

vanuit de bestaande stad. Gekeken is hoe, middels een bottom-up 

aanpak, de stad plaats kan bieden aan een nieuw type economie. Dit 
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betekent dat er is gekeken naar de bestaande stad en een aanleiding 

die deze geeft voor toekomstige stadsontwikkelingen. Een ruimtelijk 

ontwerp als resultaat van een gevormde strategie, op basis van deze 

analyse, vormt hierbij het eindresultaat van elk individu. 

Dit ontwerpend onderzoek van deze ontwerpopgave is er daar één 

van. 

Graag wil ik mijn begeleiders Pieter van Wesemael, Hüsnü Yegenoglu 

en Frank Suurenbroek bedanken. Pieter voor het altijd scherp 

formuleren van mijn vragen en ontdekkingen en voor het delen van 

zijn kennis en ervaringen op het gebied van stedenbouwkundige 

analyses. Hüsnü voor zijn scherpe oog met betrekking tot mijn 

ruimtelijk ontwerp en de stimulans om mijn eigen weg hierin te 

volgen. Frank voor zijn luisterend oor en zijn kwaliteit altijd het 

overzicht te behouden. Zij hebben mij, ieder op hun eigen manier, 

weten te motiveren en mij van veel bruikbare informatie voorzien. 

Daarnaast bedank ik mijn medestudenten Daan Mulders, Ruben 

Merkx en Jan Verhagen. Met hen heb ik gewerkt aan de analyse van 

het voormalig dorp Strijp. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd 

dat de hoeveelheid aan kennis rijk is. We vulden elkaar aan waar 

nodig en daagden elkaar uit in discussies. 

Ik ben er van overtuigd dat we samen een product, namelijk de atlas 

‘Een dorp in de luwte van de stad’ hebben neergezet, waar we veel 

van hebben geleerd en waar we trots op mogen zijn.

Tot slot bedank ik mijn vrienden, familie en vriend voor hun luisterend 

oor, afleiding, relativeringsvermogen, maar bovenal voor de stimulans 

die zij mij gaven voor het maken van mijn eigen keuzes en het 

vertrouwen daarin. Mijn keuze voor een master Architectuur, na een 

bachelor in Industrial Design, een stage in Berlijn en dit afstuderen zijn 

daar perfecte voorbeelden van.
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71. Architectuur van de 

stadscorridors, Een 

dorp in de luwte van de 

stad. Afstudeeratelier 

Brabantstad.

Inleiding

De oorsprong van het onderwerp van dit afstudeeratelier ligt in de 

koppeling van een nieuwe manier van kijken naar de bestaande stad 

en een nieuw type economie, welke is geland in de stad Eindhoven. 

Samengevat gaat het om de ruimtelijke impact van het netwerk 

Brabantstad op Eindhoven. 

Door middel van een gemaakte atlas, genaamd ‘Architectuur van de 

stadscorridors, met als ondertitel ‘Een dorp in de luwte van de stad’1, 

is een analyse gemaakt van het voormalig dorp Strijp. Gekeken 

is naar de kenmerken van dit gebied en de ontwikkelingen die er 

gaande zijn in de bestaande structuur van dit voormalig dorp. Op 

deze manier kunnen bestaande kwaliteiten en individuele initiatieven 

als aanleiding worden beschouwd voor toekomstige ontwikkelingen. 

Door vervolgens in te zoomen op de schaal van het kavel wordt een 

strategie ontwikkeld, die uitgaat van deze bestaande kwaliteiten van 

dit stukje stad. 

Deze strategie bestaat uit het aanwijzen van drie algemene richtlijnen 

waarin veranderingen in de stedelijke structuur kunnen worden 
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aangebracht. 

De eerste daarvan heeft betrekking op woningen. 

Deze zijn veelal gesitueerd op diepe kavels, die de binnenruimte 

van de bouwblokken vormen. Deze ruimte blijkt vaak zeer geschikt 

voor diverse kleinschalige bedrijvigheid. Door mensen vrijheid 

te geven tot het ontwikkelen van woningen of bedrijven, en met 

name de potenties voor de openbare ruimte te benutten, kan er 

verblijfskwaliteit worden toegevoegd aan de buurt. Tegelijkertijd 

zorgen woningen voor sociale controle die de achterzijde van 

de huidige woningen tot binnenstraten kunnen maken. Deze 

binnenstraten kunnen ruimte bieden aan bijzondere woonvormen, 

zoals senioren woningen.

Een tweede richtlijn omvat het verbinden van bedrijvigheid. 

Diverse bedrijven liggen momenteel ingesloten in de bouwblokken. 

Dit zorgt ervoor dat ze geen relatie aangaan met elkaar of met 

hun omgeving. Door ingrijpen op de schaal van het kavel, kan de 

binnenruimte in de bouwblokken worden omgebouwd tot een 

netwerk. Bedrijfsactiviteiten worden middels dit netwerk verbonden. 

Deze binnenruimtes kunnen op deze manier een bijdrage leveren 

aan het dorpse karakter van de buurt, zowel in routing als in functie. 

Dit kan in programmatische en ruimtelijke zin de bruikbaarheid en de 

leefbaarheid van de publieke ruimte ten goede komen. 

Als laatste dient er aandacht uit te gaan naar het dorpshart van de 

wijk; het Trudoplein. 

Het dorpshart dreigt zijn grootste maatschappelijke component, 

namelijk de Trudokerk, te verliezen. Dit zal desastreus zijn voor de 

sociale cohesie in de wijk. Andere,nog wel aanwezige functies, krijgen 

op deze manier een andere positie in de wijk. De positie van deze 

functies kan worden versterkt door ze met elkaar te verbinden in een 

zogenaamd gemeenschapscentrum. De aanwezige pastorietuin kan 
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het bindende element worden in het maatschappelijk hart van de 

wijk. 

Het eerste deel van dit onderzoek, met als titel ‘Deel I 

Onderzoekskader: Een dorp in de luwte van de stad’, gaat 

in op de achtergrond van de benoemde richtlijnen. Hierin komen 

belangrijke analyses aan bod, die ten grondslag liggen aan het 

verdere ontwerp-onderzoek naar het interieur, ofwel de binnenruimtes 

van de bouwblokken. Het bestaat uit de hoofdanalyses van de 

gemaakte atlas over Oud Strijp en borduurt hierop voort middels een 

individuele analyse. Voor het volledige onderzoek van het dorp Oud 

Strijp, wordt verwezen naar  ‘Architectuur van de stadscorridors, een 

dorp in de luwte van de stad.’ Bron! 

Verder onderzoek gaat in op een fascinatie voor de interieurs van de 

bouwblokken. De opbouw van de interieurs van de bouwblokken 

komt aan bod en er wordt nagedacht over de aanpak van een 

bottom-up strategie.

‘Deel II; Visie en strategie; het interieur van het bouwblok 

als bijdrage aan het dorpse karakter, in routing en functie’, 

beschrijft de manier waarop een transformatie kan plaatsvinden 

binnen een bouwblok. Het gaat op een specifiek bouwblok, 

gelegen tussen de Hastelweg en de Engelsbergenstraat. Er wordt 

gekeken hoe de positie van het interieur kan worden versterkt in de 

buurtstructuur van straten, stegen en pleinen. Het interieur wordt als 

ontwerpopgave op de kaart gezet en er wordt nagedacht over een 

stedenbouwkundige strategie, waarbij een variëteit aan middelen 

wordt toegepast ten behoeve van een transformatie. 

Er wordt hierbij ingegaan op de zogenoemde tweede richtlijn, met 

betrekking tot het verbinden van bedrijvigheid. 

In het laatste deel, ‘Deel III Ontwerpopgave; een kritische 

massa als startsein voor transformatie’, wordt één element 
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uit de stedenbouwkundige strategie verder uitgewerkt. Het betreft 

de uitwerking van die plaats waar sloop c.q. nieuwbouw wordt 

voorgesteld. Er wordt hierbij geïnvesteerd in de verknoping van de 

informele wereld, die van het interieur van het bouwblok, met de 

formele wereld van de openbare straat, door te investeren in de 

ontwikkeling van het aanwezige langzame verkeersnetwerk in de wijk.

De ontwikkelde stedenbouwkundige strategie kan worden 

beschouwd als een generieke oplossing. Hij is gebaseerd op de 

typerende bouwblokken-structuur. Deze komt veel voor in Oud Strijp 

en bestaat, kort gezegd, uit een rand van woningen en een veelal 

programmatische invulling. In het laatste deel van dit ontwerpend 

onderzoek wordt deze strategie ruimtelijk gemaakt. Hieruit volgt een 

meer tastbaar resultaat en is daarom locatie specifiek.
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Oud Strijp is een van de dorpskernen waaruit Eindhoven is ontstaan 

en is daarom van belangrijke historische waarde voor de stad. 

Voor de omliggende gebieden zijn er veel plannen die aansturen 

op verdere schaalvergroting en verdichting. Zo wil men de as van 

Strijp-S richting het stadscentrum verdichten en zijn er plannen om 

het industrieterrein de Hurk een nieuwe impuls te geven door het 

met de A2 te verbinden. Tussen deze twee intensiverende gebieden 

ligt Oud Strijp, met zijn kleinschalige karakter. Het gebied wordt in 

gemeenteplannen aangewezen als zijnde een belangrijk historisch 

gebied, waar de oude dorpsstructuur in stand dient te worden 

gehouden. 

Een bijzonder karakteristiek van Oud Strijp is de diversiteit aan 

ontwikkelingen die kunnen plaatsvinden op de schaal van het 

kavel. De van oudsher diepe kavels zijn ingezet om een bedrijfje 

te starten, nieuwe woningen te realiseren of om maatschappelijke 

functies te huisvesten. Het resultaat is dat de open ruimtes in het 

bouwblok bijna volledig geclaimd worden door particuliere eigenaren 

Samenvatting
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of kleine collectieven. Dit heeft tot gevolg dat de interieurs geringe 

publieke verblijfsruimtes kennen en deze vaak een semi-openbaar 

karakter hebben gekregen. Een belangrijke opmerking hierbij is dat 

veel van de bebouwing aan de binnenzijde van deze bouwblokken 

illegaal tot stand is gekomen en- of van slechte architectonische 

en bouwtechnische kwaliteit is. Een interieur vol met dergelijke 

gebouwen kan dan ook onmogelijk een goed leefbare openbare 

ruimte opleveren. De focus heeft gelegen op het herbergen van 

particulieren behoeftes. De overgebleven openbare ruimte is op veel 

plekken gedegradeerd tot restruimte. 

Verpaupering lijkt op sommige plaatsen in de wijk in gang gezet 

en algehele verpaupering van het gebied is, door de genoemde 

ontwikkelingen, een reëel scenario. Denkbaar is, dat wanneer grote 

delen van een bouwblok in deplorabele toestand zijn, de grondprijzen 

dalen. Op deze manier worden de binnengebieden aantrekkelijk 

voor nieuwe ontwikkelingen, waarbij grootschalige nieuwbouw 

voorstelbaar is. Dit zou echter afbreuk doen aan het karakter van de 

wijk. 

Middels een bottom-up strategie wordt een voorstel gedaan hoe 

verder gebouwd kan worden aan de oude dorpsstructuur. De 

historische ontwikkeling van de wijk, bestaande structuren en 

particuliere initiatieven, zijn hierbij het uitgangspunt geweest. 

Deze strategie is een leidraad voor het verder bouwen aan Oud Strijp. 

Als casestudy heeft hierbij een bouwblok, gelegen aan de Hastelweg, 

gediend. Denkbaar is dat deze ook toepasbaar is op bouwblokken 

met een soortgelijke morfologie.

Transformatie op de schaal van het kavel

De aanwezigheid van de typische arbeiderswoningen in Oud Strijp, 

verraden de historie van de wijk. De straat wordt gedomineerd door 

de arbeiderswoningen, die vorm geven aan deze formele zijden van 

het dorp. De bebouwing aan de binnenzijde van de bouwblokken 
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staat in groot contrast hiermee en geeft met zijn grove vormen 

karakter aan de informele zijden. De conjuncturele aard van deze 

bebouwing wordt aangegrepen om verder te bouwen aan deze 

structuur.

De formele en de informele ruimtes staan in groot contrast met elkaar. 

Er wordt planmatig omgegaan met de formele kant van de stad; de 

schil van de bouwblokken en de openbare ruimte. Met de informele 

zijde wordt niet, of in ieder geval veel minder, planmatig omgegaan. 

Dit resulteert in onduidelijke eigendomssituaties en ruimtes die zowel 

juridisch, als in gebruik, geprivatiseerd worden.

In een ontwikkelde strategie worden de verschillende sequenties 

waaruit het interieur bestaat, als samenhangend publiek domein 

vormgegeven. Op deze manier wordt het interieur bevrijd van zijn 

doorgeslagen informaliteit, vanuit de constatering dat het nu in hoge 

mate privaat is.

De kern van de visie ligt in de verknoping van de interieurs met 

het exterieur (de binnenruimte als drager van het langzame 

verkeersnetwerk binnen de wijk), een investering in het 

programma op het binnenterrein en de openbare ruimte. Er 

moeten voor de buurt aantrekkelijke functies komen en het moet 

er prettig verblijven zijn. Adressering, herkenbaarheid, groenzones, 

collectiviteit en individueel belang hebben een belangrijke rol bij 

de realisatie van zowel lichte als zware ingrepen. Op deze manier 

groeit de oude situatie langzaam naar een nieuwe situatie, die 

moet aansluiten bij het werkplaatskarakter en het feit dat het 

bottom-up wordt ontwikkeld. De kavel is de korrel waarlangs het 

transformatieproces zich voltrekt. 

Er worden middelen ingezet om de informele wereld te verknopen 

met de formele wereld, waardoor de positie van het interieur, binnen 

de structuur van de wijk, wordt versterkt. 
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De blokkade tussen de twee interieurs dient gesloopt te worden, 

waardoor deze met elkaar worden verbonden en één ruimte 

ontstaat. Met een doorgaande route, een passende begeleidende 

bebouwing in het hart en een passend pleintje, wordt een drager 

van het langzaam verkeersnetwerk aan het interieur toegevoegd. 

Er wordt op deze manier richting gegeven aan het streven naar een 

netwerk voor fietsers en voetgangers dat parallel loopt aan dat van 

de auto. Daarnaast wordt er door middel van twee markeringen aan 

beide vestibules geïnvesteerd in de adressering van het interieur 

aan de formele zijde. Opwaardering van de bestaande bebouwing 

in de tussenliggende zones moet de communicatie tussen gevel en 

openbare ruimte verbeteren. Een opwaardering van het verbindende 

element, de openbare ruimte, (waarbij ontwikkeling van groenzones 

een belangrijk element vormt), moet tenslotte het interieur als 

verblijfsgebied op de kaart zetten. 

Dit moet leiden tot een interieur waar het woon- en werkplezier is 

uitgebreid en men weer geeft om zichtbaarheid en representatie. 

 

Investeren in het werkplaatskarakter; een ontwerp voor een 

fietsenmaker

Een ingrijpende verandering, in de omschreven strategie, is de sloop 

van de bebouwing die een blokkade veroorzaakt tussen de twee 

interieurs van het bestudeerde bouwblok. Nieuwbouw ter hoogte van 

dit knooppunt zet het interieur als ontwerpopgave op de kaart. Een 

dergelijke transformatie vormt een kritische massa en kan daarmee 

het startsein zijn voor verdere transformatie van dit interieur. 

In het ontwerp voor een nieuwe werkplaats, in vorm van een 

fietsenmaker, is het contrast opgezocht tussen de grove vormen 

van het huidige interieur en het creëren van een nieuw aangenamer 

karakter. De massieve betonwand is de ruggengraat van het gebouw, 

waartegen een lichte, houten constructie is geplaatst. 

Het volume kadert de openbare ruimte in en begeleidt de passant 



15

tussen de verschillende zones van het interieur. De transparante 

gevel geeft de werkplaats een open karakter. Vanaf de buitenruimte 

kan duidelijk worden gezien wat zich binnen afspeelt. De nieuwe 

werkplaats staat daarmee in direct contact met de openbare ruimte. 

De grote raamelementen zijn individueel regelbaar en creëren een 

bijzondere lichtinval in de binnenruimte. 

Dit ruimtelijk ontwerp geeft een gezicht en vorm aan de ontwikkelde 

bottom-up strategie. Middels deze strategie, waarin gebouwd wordt 

aan de bestaande stad, wordt een centraal thema voor de toekomst 

op tafel gelegd. Wij leven in deze bestaande stad en het is aan ons, 

als toekomstige architecten, om hieraan verder te bouwen en deze 

vorm te geven.





De fijnmazige dorpsstructuur van Oud Strijp, die 

omringd wordt door diverse hoogstedelijke weefsels, 

is gevormd door verschillende ontwikkelingen in 

de stadsgeschiedenis. Een lintbebouwing en de 

industrialisatie hebben geleid tot een bijzondere 

buurtstructuur. In de bouwblokken komen deze 

elementen samen. Zij moeten beschouwd worden als 

de bouwstenen van het dorp. De ontwikkelpotenties 

voor dit dorp liggen bij deze bouwstenen en moeten 

het uitgangspunt vormen voor het verder bouwen 

hieraan. 

Het wordt Inzichtelijk hoe een ogenschijnlijk dichte 

versteende structuur veel ruimte en open plekken 

heeft en dat de toegang en de invulling daarvan enorm 

divers is. 

een dorp in de luwte van de stad

deel I Onderzoekskader



Trudoplein vormt het dorpshart van de wijk





de grootstedelijke ontwikkelingen staan in groot contrast met het kleinschalig wonen





typische arbeiderswoningen aan de Hastelweg





particuliere initiatieven zijn moeilijk te reguleren





de publieke ruimte wordt vaak privaat geclaimd





de binnenzijde van een bouwblok
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De gemeente Eindhoven heeft de afgelopen jaren ambitieuze plannen 

geformuleerd op het gebied van kunst en cultuur, technologie en 

maakindustrie. Drie ingrediënten die allen hun oorsprong vinden in de 

stad. 

Drager van kunst, cultuur en design in Eindhoven is de Design 

Academy; een hoogwaardige ontwerp-opleiding, die een groot 

aandeel van de creatieve industrie in Eindhoven verzorgt. Daarnaast 

is er de Technische Universiteit, die samen met Philips een basis 

vormt voor de hoogwaardige kennisindustrie van Eindhoven. De 

maakindustrie is van oudsher geworteld in deze Brabantse stad 

middels het spinnen en weven. Een nijverheid die oorspronkelijk 

door de boeren werd uitgevoerd en die zich tijdens de industrialisatie 

ontwikkelde tot kleine fabriekjes, waardoor ook de omliggende 

dorpjes industrialiseerden. Dit boerenbestaan, gecombineerd met 

nijverheid en de daarop volgende industrialisatie, wekte bij Philips 

interesse in Eindhoven als vestigingsplaats. 

Deze basis van technologie, kennis en creatie zijn de dragers 

van de stad en vormen het uitgangspunt voor de geformuleerde 

transformatie op de schaal van het kavel

Van industrie stad naar creatieve stad



32 2. Gemeente 

Eindhoven (2007). 

Alleen even inkopen, 

voorstel tot een 

aanpak rond design. 

Werkgroep design 

van de gemeente 

Eindhoven

toekomstvisie van Eindhoven.2

Een ontwikkeling waarbij de ‘startende markt’, de net afgestudeerde 

die zijn opleiding heeft genoten in Eindhoven en de stad verlaat om 

elders aan het werk te gaan, zorgt ervoor dat Eindhoven zich wil 

profileren als designstad, waarbij de nadruk ligt op kennisuitwisseling. 

De stad wil de startende ondernemers, die door de stad zijn 

grootgebracht, onder hun vleugels houden en hen een plek geven 

om zich te vestigen en te groeien. Hierbij is een netwerk tussen 

de genoemde drie ‘dragers’ van groot belang, gevolgd door een 

breed gedragen strategie van kennisuitwisseling. Realisatie van 

deze strategie veronderstelt een ontwikkeling van de verschillende 

campussen op het gebied van kennistechnologie en creatie. Zo 

richt men zich de komende jaren op de doorontwikkeling van de 

Hightech Campus, het neerzetten van een Innovation Campus en het 

realiseren van Philips Health Care. Deze drie campussen vormen, qua 

positionering ten opzichte van elkaar, een ketting van campussen, 

groencorrid
or

groencorri
dor

groencorrid
or

groencorri
dor

cam
pusontw

ikkelinge
n

Hightech campus

Innovation campurs

Philips Health Care

High Med campus
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afbeelding v.l.n.r.:

Geplande groencorridors, 

Campusontwikkelingen, 

Ontwikkelingen rondom 

Strijp, Infrastructurele 

plannen

waarbij onderlinge bereikbaarheid van groot belang is. Daarnaast 

vormen de ontwikkelingen rondom Strijp de basis voor de drager 

‘creatie’. Het betreft een grootschalig project, waarbij oude Philips 

gebouwen worden herontwikkeld en gelegenheid wordt gecreëerd 

voor startende, veelal creatieve ondernemers. Middels het project 

Landelijk Strijp is er tevens woongelegenheid gecreëerd voor de 

hoogwaardige kenniswerkers. 

Bij deze ontwikkelingen is bereikbaarheid van cruciaal belang. De 

stad moet een betere aansluiting vinden met de wereldeconomie en 

hier een onderdeel van worden. Een verbeterde aansluiting met het 

stadscentrum en aanhechting met Eindhoven Airport is daarom een 

aandachtspunt. Hieruit volgen verschillende doelen, zoals realisatie 

van een hoogwaardige openbaar vervoerslijn, realisatie van een 

treinstation bij Acht en de aanleg van verschillende transferia tussen 

deze trajecten. 
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afbeelding: 

Structuurschets 1900

3. Gemeente 

Eindhoven (1990). 

Structuurschets 

Eindhoven binnen 

de ring. Eindhoven: 

Gemeente Eindhoven

De ruimtelijke impact van het netwerk Brabantstad op Eindhoven

Met deze profilering van Eindhoven als designstad, in combinatie met 

het bereiken van een zogenoemde top-technologie, ‘de brainport van 

Nederland’, probeert de stad een ander type werknemer aan zich te 

binden. De creatieve industrie brengt een bepaalde manier van leven 

met zich mee. Dit vraagt om andere voorzieningen, andere woon- 

werkvormen en een ander gebruik van de openbare ruimte. 

Om het nieuwe gebruik van de stad ruimtelijk te maken, houdt 

Eindhoven vast aan de zonering uit de Structuurschets1 van 19903. 

‘Rust’ wordt hier gekoppeld aan de Dommelzone, een recreatief 

groengebied. Het stadshart wordt gekoppeld aan ‘City’, waar de 

kleine ondernemer in de creatieve industrie werkt en de Westcorridor 

van Eindhoven wordt gekoppeld aan ‘Activiteit’.  

Het regionale bereik van de stad en een nieuw type economie 

vormen uitgangspunten voor beleids- en visie documenten van de 

gemeente en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (de 

SRE). Op deze manier wordt Strijp-S gekoppeld aan de plannen 

activiteit

city

rust
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voor Landelijk Strijp, waar een recreatief gebied wordt beoogd met 

een bovenregionale aantrekkingskracht. De bèta’s die werken in 

Brainport, wonen en recreëren in Landelijk Strijp. Daarnaast wordt  

ingezet op de campus-ontwikkelingen op regionale schaal, waarbij 

bedrijventerreinen, zoals de Innovation Campus, in het buitengebied 

van Eindhoven staan. Deze campussen worden ruimtelijk verbonden 

met de stad middels groencorridors, zoals bij Landelijk Strijp en 

de Dommelzone. De infrastructurele plannen  vormen een tweede 

middel waarmee getracht wordt het regionale bereik van Brainport te 

vergroten en de bereikbaarheid te verbeteren.

Een dorp in de luwte van de stad

Oud Strijp, is een onderdeel van het stadsdeel Strijp. Het is belangrijk 

de diversiteit van dit stadsdeel te kennen en de positionering van Oud 

Strijp te bepalen aan de hand van zijn ligging binnen dit stadsdeel 

en de rest van de stad. Allereerst kent Strijp een grote diversiteit 

aan ruimtelijke milieus en een hoge mate van dynamiek. Zo is er 

de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van een 

Hoogwaardige Openbaar Vervoers-lijn, de ombouw van de A2, het 

Stadionkwartier, Strijp S, Strijp R, Meerhoven en de eerder vermelde 

ontwikkelingen rondom de groei van Eindhoven Airport. Daarnaast 

is er in Strijp veel groen en zijn de woonwijken veelal kleinschalig van 

karakter.  

Oud Strijp is eveneens een woonwijk met een kleinschalig karakter. 

Het kent een grote verbintenis met het Philips verleden. Philips 

richtte zich jaren geleden op het gebied tussen het toenmalige dorp 

Strijp en het spoor. Op die manier is er aan de oostkant van het 

stadsdeel Strijp een schakering van monumentale bedrijventerreinen 

ontstaan. Daarnaast zijn er de karakteristieke arbeiderswijken, zoals 

Philipsdorp en Drents dorp. Oud Strijp heeft een oude dorpsstructuur 

met een fijnmazig karakter en historische linten vol met kleinschalige 

economische activiteiten. De schaalsprong tussen oud kleinschalig 

Strijp en grootschalig Strijp (rondom het Stadionkwartier en het 
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huidige Strijp S) is dan ook bijzonder karakteristiek voor dit stadsdeel. 

Oud Strijp neemt, naast deze vanuit de historie bepaalde positie, 

een solide plaats in met het oog op de campus-ontwikkelingen in 

de toekomst. De huidige, en tevens geplande ontwikkelingen op het 

gebied van technologie en creatie, vinden allen rondom dit gebied 

plaats. Zijn solide positie in de stad; nabij het stadscentrum, de 

bedrijvigheid op Strijp S en de relatie met de stadsring, zorgen ervoor 

dat dit stukje stad zich kan blijven ontwikkelingen als dorp binnen de 

stad. Het kan profiteren van zijn goede bereikbaarheid en centrale 

positie en zich richten op een eigen buurtstructuur met passende 

kleinschalige economische activiteiten. 

De luwte in de stad biedt ruimte voor kleinschalige initiatieven

Eindhoven is zoals gezegd in transitie van een industriële stad 

naar een creatieve stad als onderdeel van een groter netwerk aan 

steden. Onder de noemer Brainport probeert de regio Eindhoven de 

dragers technologie, kennis en creatie aan zich te binden door op 

grote schaal visies te lanceren die daar plaats aan bieden. In al deze 

plannen wordt echter nauwelijks gekeken naar wat de bestaande 

stad kan bijdragen om de Brainport-gedachte uit te dragen.  

De kleine schaal van Oud Strijp en de dorpse structuur steekt sterk 

af tegen de stedelijke ontwikkelingen die daar omheen plaatsvinden. 

Nu al is zichtbaar dat deze fijnmazige morfologie een goed milieu 

vormt voor een grote diversiteit aan kleine ondernemingen. Van 

een ontwerpbureau tot hondentrimsalon en autohandelaar. Ook 

kleine maatschappelijke functies die helpen de sociale cohesie 

te versterken, vinden hun plek naast de grote pluriformiteit aan 

woonbehoeftes. 

Met een top-down benadering is het onmogelijk deze kwaliteiten 

en kansen doeltreffend te benutten, aangezien deze erg 

locatiegebonden zijn. Een bottom-up aanpak heeft daarom geleid 

tot het benoemen van specifieke kernkwaliteiten voor Oud Strijp. 

Door in te zoomen kunnen op de schaal van het kavel veranderingen 
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worden doorgevoerd, gebruikmakend van de bestaande kwaliteiten 

en individuele initiatieven. Op deze manier wordt geïnvesteerd in een 

opnieuw vitale en veerkrachtige wijk.
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4. Voor een complete 

historische analyse: 

Architectuur van de 

stadscorridors, Een 

dorp in de luwte van de 

stad. Afstudeeratelier 

Brabantstad.

voortbouwen op de logica van de plek

De bouwstenen van oud strijp

Strijp is een voormalig dorp dat zich gedurende de laatste eeuw heeft 

ontwikkeld tot een stadsdeel van Eindhoven. De oorspronkelijke 

agrarische structuur van het dorp is nog steeds herkenbaar, net als 

de sporen van de vroeg industriële geschiedenis. De radialen, die het 

gebied tot op de dag van vandaag met de stad verbinden, vormen 

hierbij een herkenbare hoofdstructuur. Langs deze linten heeft de 

stad zich uitgebreid. Dit levert een organisch gegroeide structuur op 

die gedurende de laatste eeuw door diverse functies is ingevuld. 

Het huidige gebruik laat een typerende blokkenstructuur zien, 

bestaande uit een stugge structurele wand waar voornamelijk 

gewoond wordt en een meer conjuncturele programmatische 

invulling. De ontwikkelpotenties voor dit voormalig dorp liggen bij 

deze bouwstenen en vormen het uitgangspunt voor het verder 

bouwen hieraan4. 

Een van de kenmerken van Oud Strijp is zijn fijnmazige morfologie die 

plaats bied voor een grote diversiteit aan kleinschalige bedrijvigheid. 

Het hoofdzakelijk particuliere eigendom van de woningen heeft ervoor 
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afbeelding: Historische 

analyse 

schaal 1:20.000

v.l.n.r.

1912

1921

1947

1961

gezorgd dat er een veelzijdigheid van individuele initiatieven naast 

elkaar heeft kunnen plaatsvinden. Om in de toekomst voort te kunnen 

bouwen op de ontwikkelingslogica van de plek, is het van belang 

stil te staan bij de transformaties die hebben plaatsgevonden in het 

verleden. 

In de historische ontwikkeling van Oud Strijp zijn er een aantal 

oorzaken en gevolgen te onderscheiden van ruimtelijke en functionele 

transformaties. Oud Strijp is vanaf het begin van de 20e eeuw 

gegroeid van een agrarische nederzetting tot een dorp binnen 

een stad. In de bebouwingsstructuur van Oud Strijp zijn de oude 

wegenstructuren en de dorpskern nog goed te onderscheiden. 

Kenmerken gebeurtenissen

In de agrarische periode was Oud Strijp geomorfologisch nauwelijks 

verbonden met de stad Eindhoven. De aanleg van infrastructurele 

verbindingen in de tweede helft van de negentiende eeuw zorgen 

later voor een verbinding met de omliggende dorpen en met name 
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hoofdbebouwing

bijgebouwen

groenstructuur

waterstructuur

met Eindhoven. Door aanleg van nieuwe corridors, een spoorweg 

en de komst van de industrie wordt Strijp uit zijn isolement gehaald. 

Tevens wordt er een economische impuls gegeven aan dit gebied. 

De daaropvolgende bevolkingsgroei en annexatie door Eindhoven 

in 1920, zorgen ervoor dat het gebied zich verder kan ontwikkelen 

langs haar linten richting het huidige stadscentrum. In deze tijd vindt 

verdikking van de lintbebouwing plaats. Het infrastructurele netwerk 

wordt uitgebreid en verfijnd, vanuit de linten naar de achtergelegen 

kavels en binnengebieden. Strijp transformeert in de eerste helft 

van de 20e eeuw van een agrarisch gebied naar een hoofdzakelijk 

industriegebied en woongebied. De randen van de nieuw gevormde 

grootschalige bouwvelden worden al spoedig ingevuld met woningen. 

De kavels zijn diep. Dit zorgt ervoor dat de arbeiders in mindere tijden 

zelf voedsel kunnen verbouwen in hun tuinen. Deze binnenwerelden 

van lange smalle kavels worden steeds verder ingevuld en verdicht; in 

enkele van deze binnengebieden vestigen zich grote fabrieken en in 

anderen ontwikkelen zich kleinschalige functies.

De sterke bevolkingsgroei en maatschappelijke aandacht voor 

Sch

Sch
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de bevolking zorgt in eerste instantie voor de ontwikkeling van 

winkels en maatschappelijke en culturele voorzieningen langs de 

hoofdassen aan de Strijpsestraat en de Hastelweg. Later is te zien 

dat ontwikkelingen zich voornamelijk concentreren rondom het 

‘dorpshart’ bij het Sint Trudoplein, dat tot dan toe hoofdzakelijk 

maatschappelijke voorzieningen draagt. Bijzonder is dat de randen 

van deze bouwvelden, waarop deze maatschappelijke voorzieningen 

zijn gesitueerd, slechts gedeeltelijk worden bebouwd met woningen. 

Elders in het gebied zijn deze randen nagenoeg volledig ingevuld.

De komst van de stadsring zorgt voor een sterke impuls van 

kleinschalige bedrijvigheid in de strook achter de Hastelweg. 

In de historie is de situering van de belangrijke corridors in dit gebied 

ongewijzigd gebleven. De Strijpsestraat en de Hastelweg hebben 

altijd een zeer belangrijke gebruiksfunctie vervuld. Naast het vervullen 

van infrastructurele routes voor de wijk, hebben deze corridors 

nog steeds de functie van radiaal. Ze verbinden de stadsring en 

gebieden rondom industriegebied de Hurk en de A2, met gebieden 

Sch

Sch

afbeelding: Historische 

analyse schaal 

1:20.000

v.l.n.r.

1984

2009

hoofdbebouwing
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afbeelding: Ontstaan 

van het karakteristieke 

bouwblok

in de richting van het stadscentrum. Het is opvallend dat het gebied 

zich niet heeft ontwikkeld als stedelijk weefsel in aansluiting op het 

stadscentrum, maar duidelijk een dorp met dorpscentrum toont. 

De kleine korrel van de bebouwing met eigen voorzieningen en 

maatschappelijk hart zijn hier uitingen van.  

Vanaf het begin van de 20e eeuw tot op heden is de structuur, 

bestaande uit kleine kavels en kleinschalige bebouwing met op het 

binnenterrein gelegen industrie, intact gebleven. Enkele grootschalige 

fabrieken in het gebied hebben plaatsgemaakt voor woonbebouwing. 

Daarnaast is in grotere binnengebieden kleinschalige bedrijvigheid 

gevestigd. De randen van dit stukje stad zijn langzaam ingevuld. 

De voormalige landbouwverkaveling heeft plaats gemaakt voor 

andere wijken en industriegebieden zoals de Hurk. Enkel de zone 

waar nu het Genderpark is gesitueerd, is onbebouwd gebleven. De 

oprukkende bebouwing heeft deze groene zone ingekaderd. 

Samenvatting

Strijp is door historische ontwikkelingen van een klein geïsoleerd 

agrarisch dorpje, ontwikkeld naar een dorp gelegen in de luwte 

van de stad. Opvallend daarbij is dat het in alle opzichten de 

kleine korrelgrootte heeft weten te behouden en dat de typische 

structuur van grote bouwblokken tegenwoordig ruimte biedt aan 

woonbebouwing met passende kleinschalige bedrijvigheid. Ook het 

dorpshart waar vroeger het gemeenschapsleven floreerde, heeft nog 

steeds haar dorpse karakter weten te behouden.

De belangrijkste dragers op infrastructureel gebied zijn nog altijd 

de oude linten, de Strijpsestraat en de Hastelweg. Ze dienen als 

belangrijkste verbinding van het stadscentrum naar het Noord-

Westen van Eindhoven.

De omschreven historische ontwikkelingen hebben geleid tot een 

typische dorpsstructuur, waarvan de bouwstenen zijn gevormd 
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afbeelding: 

Ontwikkeling van de 

logica van de plek

door de bouwblokken in het dorp. De buitenste ring van de 

bouwblokken, waar ten alle tijden hoofdzakelijk gewoond werd, is 

aan weinig verandering onderhevig geweest. De bebouwing aan 

de binnenzijde van het bouwblok is daarentegen wel onderhevig 

geweest aan transformatie en daardoor conjunctureel van aard. 

Aangezien de beschreven historische ontwikkelingen laten zien dat 

de ontwikkelpotenties voor dit dorp liggen bij deze bouwstenen; 

de typerende bouwblokken, en deze het uitgangspunt vormen 

voor het verder bouwen aan het dorp, is het voor een toekomstige 

ontwikkeling verstandig om na te denken over een volgende stap 

voor deze veranderlijke bebouwing aan de binnenzijde van de 

bouwblokken. 
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Langs een lint dat naar Eindhoven leidt ontstaat 

het dorp Strijp. Oorspronkelijk niet meer dan een 

verzameling boerderijen.

Met de industrialisatie worden grote ontworpen 

elementen in het stedelijk weefsel geplaatst.

Langs de as die naar Eindhoven leidt ontstaat 

het dorp Strijp oorspronkelijk niet meer als een 

verzameling boerderijen,

Binnen de blokken, en achteraan op de linten 

bevindt zich ruimte waarin informele ontwikkelingen 

plaatsvinden. 

Wegen ontstaan die de binnenzijde van de blokken 

ontsluiten en toegang tot de bedrijfven geven. 

De formele zijde heeft hierdoor een permanent 

karakter, terwijl de bebouwing aan de binnenzijde 

minder structureel van aard is.





deel I 

47

5. Voor een uitgebreide 

analyse van stadsdeel 

Oud Strijp: Architectuur 

van de stadscorridors, 

Een dorp in de 

luwte van de stad. 

Afstudeeratelier 

Brabantstad.

Een analyse van het huidig gebruik in de wijk legt de kernkwaliteiten 

van het gebied bloot. De typerende bouwblokken met zijn lange 

smalle kavels, als resultaat van een langzaam ontwikkelde 

lintbebouwing, laten een gevarieerd programma zien. Het wonen 

oriënteert zich voornamelijk aan de formele straat, terwijl de informele 

binnenwereld plaats biedt voor diverse bedrijvigheid. Uiteraard moest 

gezocht worden naar manieren om deze binnenwerelden toegankelijk 

te maken.

Een dergelijke ontwikkeling heeft geleid tot een onderliggende 

structuur van steegjes, straatjes en pleintjes. 

Deze bouwblokkenstructuur, en het daarmee verbonden langzaam 

verkeersnetwerk, worden beschouwd als unieke kernkwaliteiten van 

het gebied. Een uiteenzetting van deze beide kwaliteiten laat zien wat 

hieronder wordt verstaan en wat kan worden bereikt door hier in de 

toekomst in te investeren5.

investeren in bestaande kwaliteiten en individuele initiatieven

Omsloten publieke ruimte
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afbeelding: 

Blokkenstructuur in 

Oud Strijp

schaal 1:5000

Het bouwblok; Omsloten publieke ruimte

De bouwstenen van het dorp Oud Strijp zijn zogezegd de 

bouwblokken. Deze laten zich typeren als een schil van kleine 

woonhuizen, huizen die in verhouding tot deze schil een grote 

binnenruimte omsluiten. In de  binnenruimte bevindt zich, bijna 

zonder uitzondering, een publieke functie of een woonfunctie.

De stratenstructuur met de woningen vormen een onveranderlijke 

permanente structuur. Aan de binnenkant zijn de kavels groter en 

heeft de structuur een minder permanent karakter. Het karakter is 

minder permanent omdat enerzijds publieke functies een kortere 

onveranderlijke levensduur hebben dan woningen en omdat ze geen 

onderdeel zijn van de formele doorgaande openbare ruimte van de 

stad.

De binnenruimte heeft echter vaak geringe verblijfskwaliteit. Woningen 

in de schil hebben zich afgekeerd van de binnenruimte of hebben 

delen van de publieke ruimte privaat geclaimd. De publieke functies 

op het binnenterrein hebben vaak een vaste kleine klantenkring en 

ook zij claimen de openbare ruimte. Hierdoor ontstaat een semi-privé 

karakter. 

Ontwerpend kan hieraan een impuls worden gegeven door op 

vrijkomende kavels een ontwikkeling te stimuleren die een meer 

publiek gebruik van de binnenruimte nastreeft.

Een belangrijke constatering die meegenomen dient te worden in 

de verdere ontwikkeling van het bouwblok, is de aanwezigheid van 

groen. De openbare ruimte aan de straatzijde heeft een versteend 

karakter, terwijl de terreinen binnen het bouwblok een groene sfeer 

hebben. Hoewel het hier vooral gaat om privé-groen kan dit in 

de toekomst een bijdrage leveren aan de verblijfskwaliteit van de 

binnenruimte. rand bebouwing

binnen bebouwing

groenstructuur

waterstructuur
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afbeelding: 

Het langzaam 

verkeersnetwerk in 

Oud Strijp

schaal 1:5000

Het langzame verkeersnetwerk

Een dorp, als onderdeel van een stad, kan onmogelijk volledig 

worden onttrokken aan de nadelige gevolgen daarvan. Door Oud 

Strijp lopen twee belangrijke ontsluitingswegen die het stadscentrum 

met het westen van de stad verbinden. De gebrekkige ontsluiting 

van de stadsring ten westen van de stad, richting het centrum, 

zorgt ervoor dat de verkeersdruk op deze ontsluitingswegen, de 

Hastelweg en de Strijpsestraat, erg hoog is. Beide straten zijn hier 

niet op gedimensioneerd. Het gevolg is dat de hogere intensiteit van 

de stad de dorpssfeer overstemt en dat de auto dan ook dominant 

aanwezig is in de openbare ruimte. Alleen rondom het Trudoplein 

manifesteert de openbare ruimte zich buiten het bouwblok. Alle 

andere verblijfsruimtes, of ruimtes met de potentie om verblijfsruimte 

te zijn, bevinden zich aan de binnenkant van de bouwblokken. 

Een eenheid in de wijk is te vinden in het netwerk voor langzaam 

verkeer. De wijk zit vol met stegen, gangen en doorsteken die korte 

verbindingen vormen tussen de verschillende bouwblokken en 

voorzien in de ontsluiting van de publieke functies gelegen aan deze 

binnenzijde. Op sommige plaatsen kan al bijna gesproken worden 

over een netwerk van verbindingen, terwijl op andere plaatsen alleen 

nog de potentie van het netwerk aanwezig is. Het verder ontwikkelen 

van deze netwerken moet leiden tot een netwerk dat parallel loopt 

aan het netwerk van de auto met de stad; een netwerk waarbij je 

los van het drukke autoverkeer in de luwte van het bouwblok kunt 

verblijven. 

rand bebouwing

binnen bebouwing

historische linten

langzaam verkeer

een netwerk

waterstructuur
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afbeelding: Programma 

ontwikkeling 

schaal 1:5000

Investeren in kernkwaliteiten

De structuur van de bouwblokken, het aanwezige (potentiële) 

langzame verkeersnetwerk in de wijk zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Door te investeren in deze kernkwaliteiten 

kunnen aangename verblijfsplekken worden gecreëerd, waarbij de 

voetganger en fietser een belangrijkere positie krijgen. Daarnaast 

dient er nagedacht te worden over de programmatische invulling 

van de binnenzijde van de bouwblokken. Nu al is te zien dat de 

fijnmazige morfologie een goed milieu vormt voor een grote diversiteit 

aan kleine ondernemers. Hierbij concentreren de maatschappelijke 

voorzieningen, ofwel wijkvoorzieningen, zoals een school, een 

scouting-gebouw en horecagelegenheden, zich voornamelijk rondom 

het dorpshart. Toekomstige functies kunnen dit gemeenschapshart 

versterken. Kleinschalige bedrijvigheid, met een actieradius die tot 

buiten het dorp reikt, concentreert zich aan de Scherpakkerweg. Op 

deze manier maken zij goed gebruik van de nabij gelegen stadsring. 

In beide andere bouwblokken, gelegen tussen de Hastelweg en 

de Engelsbergenstraat, bevindt zich aan de binnenzijde tevens 

kleinschalige bedrijvigheid. Deze bouwblokken kenmerken zich door 

hun werkplaatskarakter. Toekomstige ontwikkelingen kunnen dit 

karakter versterken. Het bouwblok gelegen tussen de Hastelweg 

en de Kerkakkerstraat kenmerkt zich hoofdzakelijk door wonen. 

Ook de huidige ontwikkelingen, waarbij de bebouwing zich naar 

het binnengebied richt, onderstrepen dit karakter. In de toekomst 

kan hier dan ook plaats gemaakt worden voor een bijzonder 

woonprogramma, waarbij wordt voorzien in geschikte woonruimte 

voor ouderen en/of jongeren. 

rand bebouwing

binnen bebouwing

historische linten

langzaam verkeer

een netwerk

groenstructuur

waterstructuur



wijkvoorzieningen

kleinschalige bedrijvigheid

bijzonder wonen
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6. Urhahn Urban 

Design, De spontane 

stad, BIS publishers, 

Amsterdam, 2010

Regio Eindhoven lanceert op grote schaal visies die plaats bieden 

voor de dragers van de stad; technologie, kennis en creatie. 

Hierbij wordt een top-down methode toegepast, waarbij de stad 

hoofdzakelijk vanuit een groot perspectief wordt bekeken. De 

fijnmazige structuur van Oud Strijp staat echter in groot contrast 

met deze manier van kijken. De stedenbouw van de eenentwintigste 

eeuw moet in het teken komen te staan van een andere manier van 

kijken. Een manier waarbij er gekeken wordt vanuit de bestaande 

stad. Particuliere initiatieven en bestaande kwaliteiten moeten hierbij 

uitgangspunten zijn. De eerder beschreven analyses zijn tot stand 

gekomen vanuit een bottom-up aanpak en hebben specifieke 

kernkwaliteiten voor dit gebied blootgelegd. Met een top-down 

benadering is het onmogelijk deze benoemde kwaliteiten en 

kansen doeltreffend te benutten. Vraag is echter hoe de benoemde 

kernkwaliteiten wel doeltreffend benut kunnen worden middels een 

bottom-up aanpak? 

In het boek ‘De spontane stad’ van Urhahn Urban Design6 wordt 

verder bouwen aan de spontane stad

De spontane stad
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gepleit voor de Spontane stad als uitgangspunt voor de stedenbouw 

in de eenentwintigste eeuw. Hierbij beschrijven zij een bottom-up 

aanpak waarbij de eindgebruiker centraal komt te staan; hun ideeën, 

creatieve kracht en investeringsvermogen. Dit manifest heeft als 

inspiratiebron gediend voor het opzetten van een eigen bottom-up 

strategie voor een typisch bouwblok in Oud Strijp, waarbij lichte en 

zware middelen ten behoeve van deze transformatie zijn ingezet. 

Aan de hand van een beknopte uiteenzetting van de uitgangspunten 

van “De Spontane stad”, wordt aangetoond op welke manier dit boek 

als inspiratiebron heeft gediend.

De stad is voortdurend aan verandering onderhevig. Haar gebruikers, 

individuen, groepen, bewoners als ondernemers, geven hier vorm 

aan. Ze bouwen, verbouwen, hergebruiken of reorganiseren hun 

woningen, werkplekken, parken of zelfs complete buurten. Als 

architect, stedenbouwkundige of ontwerper is het de taak een brug 

te slaan tussen de wensen van de individuele gebruikers van de stad 

en hun gemeenschappelijke belangen. Het is van belang de wensen 

van de eindgebruiker te signaleren, bestaande initiatieven op te 

pikken en zo de markt en de overheid dichter bij elkaar te brengen. 

De tijd is rijp voor een planningsproces dat de collectieve capaciteit 

tot handelen vergroot. 

Nederland is gewend geraakt aan een strak geregistreerde 

stedenbouw via structuurplannen, wijkvisies en bestemmingsplannen. 

Voor toeval en verrassing was geen plaats, terwijl dat juist de 

elementen zijn die een stad duurzaam en vitaal maken. 

Urhahn Urban Design benoemt vier principes in hun manifest, die de 

stedenbouw van de spontane stad in de toekomst realiteit moeten 

maken. 
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Zoom in!

Dit inzoomen heeft betrekking op het verkleinen van de schaal 

waarop gewerkt wordt en op de factor tijd. Er dient in kleine stappen 

vooruit gedacht te worden. Het verkleinen van de schaal betekent dat 

er goed moet worden gekeken wie de spelers in het veld zijn, wat de 

lokale behoeftes zijn en welke mogelijkheden en belemmeringen zij 

zien. 

Organiseer flexibiliteit!

Een duurzame stedelijke ontwikkeling betekent dat een buurt zich 

makkelijk aanpast aan veranderingen. De niet-lineaire ontwikkeling 

van de stad zorgt voor de levendigheid. Het gaat hierbij niet om het 

maken van een blauwdruk, maar om het signaleren van kansen en 

het in kaart brengen van de mogelijkheden. Het gemaakte plan moet 

andere spelers inspireren en zich kunnen aanpassen aan het spel 

zoals dat in de loop der tijd wordt gespeeld.

Creëer collectieve waarden!

Gemeenschappelijke waarden maken het mogelijk om over 

de toekomst van een gebied te gaan dromen. Deze waarden 

definiëren is dan ook van essentieel belang. Het gaat om collectieve 

investeringen, het versterken van de openbare ruimte, de 

bereikbaarheid van de plek of het creëren van onderscheidende 

elementen. Anticiperend hierop kan gewerkt worden aan het karakter 

van het gebied, het neerzetten van een eigen sfeer en samenhang. 

Werk gebruikersgericht!

Bewoners, bedrijven, verenigingen en coöperaties verdienen een 

actieve rol in stedelijke vernieuwingsprojecten. De energie, de 

creativiteit en het investeringsvermogen van iedereen moeten 

worden aangeboord om toekomstige uitdagingen het hoofd te 

bieden. Het maximaal aantal initiatiefnemers dient te worden bereikt, 

van topondernemers tot achterstandswijken. De stedenbouwer 
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afbeelding: De spelers 

in een bouwblok in 

Oud Strijp. 

Het bouwblok is 

gelegen tussen 

de Hasteleweg, 

Engelsbergerstraat, 

Karolingersweg en de 

Willem de Rijkelaan

dient custom-made te ontwerpen vanuit de mogelijkheden van de 

gebruiker. 

Deze vier principes zijn een leidraad voor een bottom-up aanpak, 

waarbij de stedenbouwer geen allesoverheersende regisseur is, maar 

een organisator van basisregels die bepaalt wat de structuur van de 

plek is, maar niet hoe deze ingevuld dient te worden. Het betreft het 

definiëren van een raamwerk, met daarbinnen ontwikkeling op basis 

van een perceel. De rol van de stedenbouwer gaat verder in het spel 

van bouwen, renoveren en het veranderen van functies. 

Door Oud Strijp grondig te analyseren zijn er bepaalde kernkwaliteiten 

aangewezen, waarin geïnvesteerd dient te worden voor een opnieuw 

vitale en veerkrachtige wijk. Uit de theorie van de Spontane stad kan 

worden geconcludeerd dat het van groot belang is dat, om deze 

kwaliteiten doeltreffend te benutten,  er ingezoomd moet worden 

tot een kleiner schaalniveau. Aangezien de bouwblokken van Oud 

Strijp, de bouwstenen van het dorp zijn, zal één bouwblok centraal 

staan ter ontwikkeling van een strategie voor deze structuur van schil 

en binnenruimte. De gebruiker staat hierbij centraal, en er dient een 

nieuw evenwicht te worden gezocht tussen individueel en collectief 

belang.



LOODS
deze loods is 
recenteijk 
gebouwd en is 
op geen enkele 
(gemeente) 
tekening 
zichtbaar.

CENTURI 
SNELSERVICE
dit is een 
groothandel voor 
de autobranche.

AUTOBEDRIJF 
VAN BREUGEL
zij repareren en 
onderhouden 
auto’s. Je kunt 
hier ook 
terrecht voor 
een APK 
keuring.

AUTOSCHADE 
HERSTELBE-
DRIJF
dit bedrijf zit in 
de carrosserie 
en lakt auto’s.

HONDENTRIM-
SALLON 
SHANNON
de eigenaresse 
van deze winkel 
woont in het 
huis aan de 
Hastelweg en zit 
hier al 25 jaar.  

DE GOEDE OUDE TIJD
dit is een antiek-
groothandel. Zij kopen en 
verkopen anthiek. Hun 
winkel bestaat uit 
verschillende aan elkaar 
gekoppelde loodsen.

AB CARS
ook zij 
repareren en 
onderhouden 
auto’s. APK 
keuringen en 
aircobehande-
lingen. Ze zijn 
aangesloten bij 
AD Nederland.

DE HAAS
zij zijn 
gespecialiseerd 
in accu’s en 
hebben veel 
automaterialen. 

STUDENTEN-
HUIS
dit wordt nu 
verhuurt aan 
studenten.

ARBEIDERS-
WONINGEN
typische 
arbeiderswo-
ningen aan de 
Hastelweg.

EENSGE-
ZINSWONINGEN
ruime wonningen 
aan de Engels-
bergerstraat.

STUDENTEN-
HUIS
ook hier wonen 
studenten.

GARAGES
deze garage-
boxen zijn voor 
mensen die 
wonen aan de 
Engelsberger-
straat

SCHUURTJES
deze schuurtjes 
worden ontsloten aan 
de Karolingersweg, 
maar horen bij de 
woningen gelegen 
aan de Hastelweg.
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De aanwezigheid van de typische arbeiderswoningen in Oud 

Strijp, verraden de historie van de wijk en geven gezicht aan het 

Philips verleden hiervan. De straat wordt gedomineerd door deze 

arbeiderswoningen en geven vorm aan deze formele zijden. De 

bebouwing aan de binnenzijde van de bouwblokken staat in groot 

contrast hiermee en geeft met zijn grove vormen karakter aan de 

informele zijden van het dorp. De conjuncturele aard van deze 

bebouwing kan aangegrepen worden om aan deze structuur verder 

te bouwen. 

De formele en de informele ruimtes staan in groot contrast met 

elkaar. Er wordt planmatig omgegaan met de formele kant van 

de stad; de schil van de bouwblokken en de openbare ruimte. 

De gevels aan deze zijde van de stad vertellen het gebruik van de 

woning en proberen daarmee te communiceren tussen binnenruimte 

en buitenruimte. Een gevel van een standaard arbeiderswoning is 

leesbaar doordat de woning opgebouwd is uit een woonverdieping 

en één slaapverdieping. De ramen representeren het aantal kamers 

het werken kadert het wonen in

Wonen naast werken
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afbeelding: 

Arbeiderswoningen aan 

de Hastelweg

afbeelding pagina 

70-71:

Analyse 

arbeiderswoningen§

7. Gemeente 

Eindhoven, 

Bouwaanvragen en 

tekeningen

en die zijn telbaar. De openbare ruimte aan de formele zijde is 

beperkt. De woningen zijn direct aan de openbare straat gesitueerd 

en de straten zijn smal, waardoor de auto hier een dominante plek 

krijgt in het straatbeeld. 

Met de informele zijde van de stad wordt niet, of in ieder geval 

veel minder, planmatig omgegaan. Dit resulteert in onduidelijke 

eigendom-situaties en ruimtes die zowel juridisch, als in gebruik 

geprivatiseerd worden. De gevels aan deze zijde van de stad zijn 

moeilijk leesbaar en vertellen daarom weinig van het gebruik. Vaak 

bestaan deze uit grote grove volumes, met open elementen die 

enkel daglicht toetreding verzorgen. Er is een harde grens tussen 

binnen- en buitenruimte, ofwel tussen privé en openbare ruimte. 

Als gevolg hiervan ontstaat het gevoel dat men hier niks te zoeken 

heeft. Het programma dat gesitueerd is in dit binnenmilieu varieert 

van autohandelaar en ontwerpbureau tot carnavalsvereniging en 

hondentrimsalon. Doordat het programma vanaf de openbare 

straat vaak niet zichtbaar is en de bebouwing moeilijk leesbaar, is 
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afbeelding:

Het binnenmilieu aan 

de Karolingersweg.

afbeelding pagina 

72-73:

Analyse van het 

binnenmilieu aan de 

Karolingersweg

het gebruik vaak onduidelijk. Veelal lijkt er geen activiteit plaats te 

vinden, en de grote hoeveelheid autohandelaren doet ander gebruik 

vermoeden. 

Het programma van de bedrijvigheid in dit binnenmilieu, en hun 

zichtbaarheid en adressering, kan ervoor zorgen dat mensen hier 

weer “iets te zoeken” hebben. 

De grote hoeveelheid aan particuliere eigenaren heeft er daarnaast 

voor gezorgd dat er veel individuele ontwikkelingen hebben 

plaatsgevonden. Een belangrijke rol ligt er voor de openbare 

buitenruimte, waar deze individuele ontwikkelingen samenkomen 

én waar de informele wereld en de formele wereld bij elkaar 

komen. Deze heeft nu vaak een versteend karakter. De openbare 

buitenruimte in dit interieur kan het verblijfsgebied verzorgen dat aan 

de formele zijde maar in beperkte mate aanwezig is. 
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Arbeiderswoning Symmetrie as

Horizontale geleding Verticale geleding 

Open geveldelen Gesloten geveldelen
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Arbeiderswoning Symmetrie as

Horizontale geleding Verticale geleding 

Open geveldelen Gesloten geveldelen
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Binnenmilieu

Symmetrie as

Horizontale geleding

Verticale geleding

Open geveldelen

Gesloten geveldelen
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De formele zijde van de straat bestaat uit een schil van de 

bouwblokken en de openbare straat. De informele zijde wordt het 

interieur van het bouwblok genoemd. Een bouweenheid behoort 

hier tot dit interieur en het interieur behoort tot het geheel van het 

bouwblok. Om verder te kunnen bouwen aan de structuur van dit 

interieur is het van belang te begrijpen uit welke sequenties deze is 

opgebouwd en hoe deze in relatie staan tot het exterieur; de formele 

zijde. 

Een analyse van de morfologie van de stedenbouwkundige dimensie, 

van het interieur, wordt gevormd door een tweeledige strategie. 

De eerste laag betreft de openbare buitenruimte. Hiermee wordt 

zowel de inrichting en het gebruik ervan bedoeld. Een netwerk in 

de wijk dat parallel loopt aan het netwerk van het autoverkeer, kan 

alleen tot stand komen als de openbare ruimte (bestaande uit straten, 

stegen en pleinen) van de dragers van dit netwerk, de verschillende 

interieurs, van goede kwaliteit is.

De tweede laag heeft betrekking op de bebouwing in het interieur. 

een sequentie van ruimten

Het interieur van het bouwblok
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afbeelding: Het interieur van 

het bouwblok ten opzichte 

van het exterieur. 

Het gaat over het gebruik en de relatie tot de openbare ruimte. 

Analyses wijzen op een grote diversiteit binnen deze interieurs. 

Het verder bouwen aan de interieurs van de bouwblokken is een 

manier om de ligging ervan in het weefsel te verbeteren en hun 

potentie te benutten. De interieurs zullen op deze manier samen 

met de langzame verkeersroutes een netwerk vormen, waarbij de 

samenhang tussen de elementen wordt versterkt.

De interieurs bestaan uit verschillende sequenties die respectievelijk 

vestibule, steeg en collectieve ruimte worden genoemd. 

De vestibule van het interieur van het bouwblok is vaak niet meer dan 

een opening in een gesloten gevelwand. Deze opening vormt hierbij 

een uitzondering in de gevel. Door zichtlijnen wordt aan de vestibule 

vaak al deels duidelijk wat er op het binnenterrein plaatsvindt. Aan de 

vestibule is dan ook het grootste spanningsveld tussen de formele 

zijde en de informele zijde van het dorp. 

Er moet hier nagedacht worden over de zichtbaarheid van het 

programma en de adressering ervan aan deze zijde. 

De steeg is een spanningsboog die wordt opgebouwd tot het 

zicht op de collectieve ruimte die daarachter ligt. Hij is vaak lang 

en horizontaal geleidend. Dit zorgt ervoor dat de spanning goed 

wordt opgebouwd. Wanneer deze ruimte wordt omringd met 

hoge bebouwing en tevens smal is, kan het effect van een tunnel 

worden bereikt. Dit komt de openbaring van het programma op 

het binnenterrein ten goede, maar zorgt vaak voor een beperkte 

zichtbaarheid aan de straatzijde. Een korte, en tevens brede steeg, 

zorgt voor een betere zichtbaarheid van het programma op het 

binnenterrein en vergemakkelijkt de adressering ervan. 

De collectieve ruimte varieert van grootte, maar kenmerkt zich als 

zijnde het hart van het interieur. Het betreft een open ruimte, waar 

de bebouwing omheen is gesitueerd. Het programma oriënteert zich 

hoofdzakelijk op deze ruimte. De openbare ruimte moet worden 

gezien als het verbindende element. 

1. Entree

2. Vestibule

3. Collectieve ruimte

1.

2.

3.
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afbeelding v.b.n.b.:

De sequentie van het 

interieur van de Willem 

de Rijkelaan.

Het aanzicht tot 

de entree van 

respectievelijk de 

Karolingersweg en de 

Kerkakkerstraat.

De verschillende sequenties dienen als samenhangend publiek 

domein te worden vormgegeven. Op deze manier wordt het 

binnenmilieu bevrijd van zijn doorgeslagen informaliteit, vanuit 

de constatering dat het nu in hoge mate privaat is; zowel in de 

vormgeving van de openbare ruimte, de gevels en de toegang tot de 

binnenruimte. De kavel is de korrel waarlangs het transformatieproces 

zich moet voltrekken. Het betreft een proces waarbij lichte en zware 

middelen, ten behoeve van deze transformatie, worden ingezet en er 

een nieuw evenwicht gezocht dient te worden tussen individueel en 

collectief belang. Op deze manier kan er geïnvesteerd worden in de 

herkenbaarheid van het programma, de adressering aan de formele 

zijde, de collectiviteit en de openbare ruimte. 





Autohandelaren, slimme ambachten, ontwerpbureaus, 

een carnavalsvereniging; allen vinden zij hun plaats 

in het binnenmilieu van de bouwblokken van Oud 

Strijp. Het bouwblok gelegen tussen de Hastelweg, de 

Engelsbergenstraat, Karolingersweg en de Willem de 

Rijkelaan is een van deze blokken waar dit werkplaats-

karakter centraal staat en zal als case-study dienen 

voor een ontwerpend onderzoek. Dit bouwblok moet 

beschouwd worden als een onderdeel van netwerk 

van bouwstenen, die verbonden worden door een 

langzaam verkeersnetwerk. Huidige ontwikkelingen 

in de wijk geven aanleiding tot het versterken van 

dit werkplaatsen karakter en een verknoping van 

dit interieur met het exterieur, zowel in routing als in 

functie.

het interieur van het bouwblok als bijdrage aan 

het dorpse karakter, in routing en functie

deel II Visie en strategie



het programma in het interieur is goed zichtbaar vanaf de Willem de Rijkelaan





lange smalle stegen zijn onderdeel van het interieur en bieden toegang tot de achterliggende ruimte





op het binnenterrein is een grote diversiteit aan activiteiten zichtbaar





het interieur aan de Karolingersweg wordt gedomineerd door autohandelaren





82



deel II 

83

De ontwikkeling van dit blok, gelegen tussen de Hastelweg en de 

Engelsbergenstraat start met het ontstaan van bebouwing langs het 

historisch lint, de Hastelweg. Achter deze woonbebouwing ontstaan 

verschillende kleinschalige activiteiten. De ontsluiting van deze 

activiteiten leidt echter niet tot het vormen van een nieuwe straat. In 

tegenstelling tot de ontwikkeling rondom de Scherpakkerweg wordt 

hier het bouwblok ‘afgemaakt’ door woonbebouwing. Een steeg 

maakt de toegang tot de activiteiten mogelijk. Activiteiten aan de 

achterzijde van de woningen van de lintbebouwing zorgen ervoor dat 

ook aan deze zijde van het bouwblok een ontsluiting blijft bestaan. 

Een meer grootschalige ontwikkeling zorgt er op termijn voor dat 

deze doorlopende route wordt onderbroken. Twee doodlopende 

stegen binnen het bouwblok zijn het gevolg hiervan. 

Deze ontwikkeling heeft geleid tot een bouwblok, waarvan de 

zijdes bestaan uit woonbebouwing die ontstaan is in verschillende 

tijdsperiodes, met andere uiterlijke kenmerken en ontsluitingslogica. 

De individueel ontwikkelde woningen zorgen tot op de dag van 

vandaag voor een hechte structuur. Hierdoor is het niet waarschijnlijk 

het bouwblok als onderdeel van pleintjes, steegjes en straatjes

Verknoping van interieur en exterieur
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Het interieur bestaat aan de noordoost-zijde uit grote bedrijfspanden 

en achter de lintbebouwing aan de woningen gelieerde schuurtjes. De 

nieuwste bedrijfspanden staan in groot contrast hiermee en nemen 

een bijzondere plaats in binnen het blok. 

Het resultaat van de onderbreking van de voormalige doorgaande 

route heeft ervoor gezorgd dat beide stegen een semi-openbaar 

karakter hebben gekregen. Aan de Willem de Rijkelaan zijn een 

aantal publieke functies aanwezig, die de toegankelijkheid ervan 

vergroten. Het ontbreken van een goede adressering zorgt ervoor dat 

het geen onderdeel vormt van een doorgaande publieke route. De 

Karolingersweg heeft ook een publieke functie en is voor voetgangers 

ook onderdeel van een doorgaande route. De aanwezigheid van een 

groot aantal garageboxen maakt dat het gebied als minder openbaar 

wordt beschouwd en daardoor een minder toegankelijk karakter 

heeft. 

afbeelding rechts: 

Situering van het 

case-study bouwblok, 

schaal 1:5000

afbeelding linksboven: 

Historische 

ontwikkeling van het 

bouwblok, schaal 

1:10.000

afbeelding boven: 

Ontsluiting van het 

bouwblok, schaal 

1:3000

1921

1961

1972

1984

2009



Trudoplein

Hastelweg

Strijpsestraat

Engelsbergenstraat

Karolingersweg
Willem de Rijkelaan

Sint Trudostraat

Kerkakkerstraat
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afbeelding: Publieke 

ruimte schaal 1:5000

8. Voor een uitgebreide 

analyse van Oud Strijp: 

Architectuur van de 

stadscorridors, Een 

dorp in de luwte van de 

stad. Afstudeeratelier 

Brabantstad.

Publieke ruimte8

Op wijkniveau is te zien dat, hoewel de dichtheid van de bebouwde 

ruimte van de wijk in noordelijke richting toeneemt, de kwaliteit van de 

openbare ruimte wel verandert. Aan de Engelsbergenstraat en verder 

ten zuiden heerst een homogeen groen klimaat. Ten noorden hiervan 

is de openbare ruimte veel meer heterogeen en biedt daardoor meer 

diversiteit aan ruimtes. 

Aangezien de straten in Oud Strijp smal gedimensioneerd zijn, 

heeft de auto een dominante rol in het straatbeeld. De grote 

hoeveelheid auto’s en het op sommige plaatsen in de wijk ontbreken 

van een programma anders dan wonen, maken dat de openbare 

ruimte op deze plaatsen zelden meer wordt dan een functionele 

ontsluitingsruimte. De interieurs, ofwel de binnenruimtes, zorgen voor 

de variëteit. De Scherpakkerweg vormt vanwege zijn doorgaande 

weg met veel functies, een zeer toegankelijk binnengebied. De 

Fregatstraat heeft, vanwege alle achterzijdes van woningen, een 

semi-privé karakter.

De interieurs hebben parameters die kunnen variëren: de maat van 

de doorsnede van de steeg; het wel of niet onderdeel zijn van een 

doorgaande route; het wel of niet aanwezig zijn van publieke functies; 

het type functies en het wel of niet aanwezig zijn van groen. Deze 

parameters zijn bepalende factoren die in acht genomen dienen te 

worden voor het ontwerpen aan deze conjuncturele binnenruimtes. 

Het bij elkaar brengen van deze parameters in verschillende 

verhoudingen zal een variëteit aan binnenruimtes opleveren. 

Openbare structuren

Een plattegrond van Oud Strijp, waarin de straten, stegen en pleinen 

zijn aangegeven, laat de structuur van het langzame verkeersnetwerk 

zien. Duidelijk wordt dat ook de openbare straten, in combinatie 

met pleinen een rol spelen in deze structuur. Ze fungeren als 

rustmomenten en overgangszones tussen verschillende gebieden.

De organisch gegroeide blokken tonen een grote variatie. Van het 

privé bebouwd

privé onbebouwd

semi privé

semi openbaar

openbaar

groenstructuur

waterstructuur
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afbeelding: Openbare 

structuren schaal 

1:5000

Trudoplein naar de begraafplaats vindt er een overgang plaats 

van een druk, openbaar plein, naar een meer geborgen, grote 

besloten ruimte. In de Kerkakkerstraat is een verbreding van de 

stoep zichtbaar waardoor er voor de woonbebouwing een plein 

wordt gevormd. In de historie lijkt er hier ruimte te zijn ontstaan om 

in het bouwblok uit te breiden, op de plaats waar nu een hofje met 

eengezinswoningen is gesitueerd. Een ontsluiting tot deze woningen 

leidt vervolgens tot een steeg waar bedrijvigheid kan worden 

gevormd. 

In deze logica ontstaat een programma en een buurt die gemêleerd 

en levendig is. 

Uit deze analyse blijkt dat de interieurs van het blok tussen de 

Hastelweg en de Engelsbergenstraat geen onderdeel zijn van dit 

netwerk aan straten, stegen en pleinen. De ruimtes zijn te breed en 

de omliggende bebouwing is te laag om hen te karakteriseren als 

stegen. Ook is er geen pleinvorming zichtbaar, doordat de bebouwing 

rechtlijnig en met beperkte afstand van elkaar staat. Het ontbreken 

van een verknoping tussen de twee ruimtes, zorgt er daarnaast voor 

dat de openbaarheid, en daarmee de toegankelijkheid wordt beperkt. 

Groenstructuur

Van zuid naar noord versteend de openbare ruimte. In het zuiden 

loopt een smalle groenstrook, samen met de rivier de Gender, 

Eindhoven in. Dit blijft hoofdzakelijk een groenzone die een 

verkeersbeweging faciliteert, want een verblijfskarakter heeft het niet. 

Getracht wordt met deze beweging het groen door te laten lopen tot 

in Oud Strijp. Door de situering van de woningen, deze staan met de 

rug naar het groen, blijkt dit zelfs rondom het park moeilijk. Naarmate 

de straten richting het noorden van de wijk smaller worden, neemt 

ook hier het openbaar groen in de wijk af. De onbebouwde ruimte 

binnen het bouwblok neemt echter toe. Hoewel het vaak gaat om 

privé-ruimte, en dus om privé-groen, kan er wel degelijk gesproken 

rand bebouwing

binnen bebouwing

straten

stegen

pleinen

groenstructuur

waterstructuur





90 afbeelding v.l.n.r.: 

Openbaar groen

Privé groen schaal 

1:20.000

worden over groenpotentie. Deze kan ingezet worden om de 

gebruikskwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Het privé-

groen op de privé terreinen wordt door het fijnmazige milieu immers 

vaak ervaren als publiek groen. Dit is bijvoorbeeld het geval in een 

aantal stegen. Door daarnaast te investeren in publiek groen op het 

binnenterrein ontstaan er hier aangename verblijfsplekken. 

Het bouwblok als onderdeel van het langzame verkeersnetwerk

In het interieur van het bouwblok tussen de Hastelweg en de 

Engelsbergenstraat is in verschillende opzichten ruimte voor 

verbetering. De semi-openbare ruimtes behoren op het niveau 

van de voetganger en de fietser, niet tot het netwerk van het 

langzame verkeer. Daarnaast zijn deze ruimtes door hun functies 

(autohandelaren, garageboxen en achterzijdes van woonbebouwing), 

uitstraling en dimensie moeilijk te karakteriseren en te plaatsen 

binnen de dragers van dit netwerk: de straten, stegen en pleinen. 

Het ontbreken van groen en een gebrekkige communicatie tussen 

gevel en buitenruimte zorgen er tevens voor dat beide ruimtes niet als 

rand bebouwing

binnenbebouwing

groenstructuur

waterstructuur
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afbeelding: 

Luchtfoto google 

van het bouwblok 

gelegen tussen de 

Hastelweg en de 

Engelsbergenstraat9

9. Google Maps 2012

aangename verblijfsplek worden ervaren. 

De kern van de visie ligt in de verknoping van de interieurs met 

het exterieur (de binnenruimte als drager van het langzame 

verkeersnetwerk), een investering in het programma op het 

binnenterrein en de openbare ruimte. Er moeten voor de buurt 

aantrekkelijke functies komen en het moet er prettig verblijven 

zijn. Adressering, herkenbaarheid, groenzones, collectiviteit en 

individueel belang hebben een belangrijke rol bij de realisatie van 

zowel lichte als zware ingrepen. Op deze manier groeit de oude 

situatie langzaam naar een nieuwe situatie, die moet aansluiten bij het 

werkplaatskarakter en het feit dat het bottom up wordt ontwikkeld 

(vanuit de buurt). 

Op de luchtfoto is het bouwblok zichtbaar. De blokkade tussen de 

twee ruimtes dient gesloopt te worden, waardoor de twee ruimtes 

met elkaar worden verbonden en één ruimte ontstaat. Met een 

doorgaande route, en passende begeleidende bebouwing in het 

hart en met een bijbehorend pleintje, wordt een drager van het 



92

langzaam verkeersnetwerk aan het interieur toegevoegd. Er wordt 

op deze manier richting gegeven aan het streven naar een netwerk 

voor fietsers en voetgangers dat parallel loopt aan dat van de auto. 

Daarnaast wordt er door middel van twee markeringen aan beide 

vestibules geïnvesteerd in de adressering van het interieur aan 

de formele zijde. Opwaardering van de bestaande bebouwing in 

de tussenliggende zones moet de communicatie tussen gevel en 

openbare ruimte verbeteren. Een opwaardering van het verbindende 

element, de openbare ruimte, (waarbij ontwikkeling van groenzones 

een belangrijk element vormt), moet tenslotte het interieur als 

verblijfsgebied op de kaart zetten. 

Met deze visie wordt een ontwikkelingsrichting geschetst, die een 

samenhang tussen de verschillende interieurs beoogt. De verankering 

ervan binnen het weefsel wordt versterkt. Dit moet leiden tot een 

interieur waar het woon- en werkplezier is uitgebreid en men weer 

geeft om zichtbaarheid en representatie. 
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In het hoofdstuk ‘Het interieur van het bouwblok’, zijn verschillende 

sequenties benoemd, die toepasbaar zijn bij het binnenmilieu van 

het bouwblok. Als case-study is het bouwblok gelegen tussen het 

historische lint, de Hastelweg en de Engelsbergenstraat aangewezen. 

Het is een bouwblok waar het werkplaatskarakter centraal staat 

en waar op verschillende manieren ruimte is voor verbetering. 

Momenteel bestaat het interieur van dit bouwblok uit twee afzonderlijk 

ruimtes, respectievelijk de Karolingersweg en de Willem de Rijkelaan. 

In beide ‘straten’ zijn enkele publieke functies aanwezig en speelt de 

ontsluiting van omliggende woonbebouwing een rol.

Inkaderen van ruimten

Hoewel volgens gemeente-tekeningen de Karolingersweg en de 

Willem de Rijkelaan worden beschouwd als straten, voldoen deze niet 

aan de klassieke omschrijving hiervan. De omschrijving, waarbij de 

figuur vaak wordt gevormd door de straatwanden en gekwalificeerd 

op de verhouding tussen de hoogte van de straatwand en de breedte 

tussen de straatwanden, gaat in dit geval niet op. De doorsneden, 

een sequentie van ruimten

Het bouwblok



94 afbeelding: sequenties 

van het bouwblok 

schaal 1:2000

gemaakt ter hoogte van de verschillende sequenties, laten zien dat 

de Hastelweg wordt gevormd en ingekaderd door de aangrenzende 

bebouwing. Voor de Engelsbergenstraat geldt dat deze wordt 

ingekaderd door een dubbele bomenrij. 

Het binnenterrein is daarentegen smal en wordt in elke sequentie 

op een andere wijze ingekaderd. Aan één zijde zijn het de publieke 

functies die een straatwand vormen, terwijl aan de andere zijde de 

ruimte afwisselend wordt ingekaderd door schuttingen ofwel lage 

schuurtjes gelieerd aan omliggende woonbebouwing. Ter hoogte 

van de vestibules wordt de ruimte aan beide zijdes ingekaderd door 

woonbebouwing. Alle elementen hebben invloed op de ruimtelijke 

beleving van het interieur en staan in relatie tot het gebruik ervan. De 

openbare ruimte is het lineaire en horizontale element en dient ter 

plaatste van het interieur zowel als verkeers- en als verblijfsruimte.

analyse van ruimten

Doordat het interieur telkens door andere elementen wordt 

ingekaderd en varieert in dimensie, wordt het omschreven als 

1. 2. 3. 4. 5.

vestibule collectieve ruimte knooppunt collectieve ruimte vestibule
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afbeelding: 

Doorsnedes schaal 

1:2000

een sequentie van ruimten. Deze worden gedefinieerd door 

woonbebouwing, publieke functies, heggen, schuttingen en 

schuurtjes. 

Voor dit bouwblok geldt achtereenvolgens de volgende sequentie 

aan ruimten, waarbij hij specifiek is gemaakt aan de hand van 

de morfologie van de stedenbouwkundige dimensie; vestibule - 

collectieve ruimte - (knooppunt) -  collectieve ruimte - vestibule. 

Hieruit blijkt dat, in het geval van dit bouwblok, het niet bestaat uit de 

eerder benoemde logica: vestibule - steeg - collectieve ruimte. Bij dit 

bouwblok zijn de stegen gezien hun dimensie niet te karakteriseren 

als zijnde steeg. De vestibules omvatten in deze situatie ook deze 

ruimten. De breedte van de steeg en geringe lengte ervan, zorgen 

ervoor dat vanaf de formele zijde de collectieve ruimte al zichtbaar is. 

In deze gehele zone staat adressering en herkenbaarheid voorop. 

Een analyse van de verschillende zones legt deze bloot en toont de 

ontwikkel-potenties aan. 

engelsbergenstraat

engelsbergenstraat

engelsbergenstraat

engelsbergenstraat

engelsbergenstraat

hastelweg

hastelweg

hastelweg

hastelweg

hastelweg

binnenmilieu

binnenmilieu

binnenmilieu

binnenmilieu

binnenmilieu

1.

2.

3.

4.

5.
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analyse

Een ingekaderde zone door hoofdzakelijk 

woonbebouwing met oriëntatie naar formele 

zijde.

Het programma wordt minimaal geëtaleerd.

De bebouwing is niet representatief voor het 

interieur.

strategie

Een markering aan beide vestibules ten 

behoeve van zichtbaarheid en herkenbaarheid 

van het interieur.

Introductie van het interieur aan de formele 

zijde.

analyse

Ingekaderd gebied tussen werkloodsen en 

garageboxen.

Geen communicatie tussen gevels en 

openbare ruimte.

Het programma is geen aanvulling voor de 

buurt.

De openbare ruimte is zeer versteend.

strategie

Uitbreiding en doorontwikkeling van 

het woonprogramma gelieerd aan de 

woonbebouwing op de Hastelweg.

(achterzijde wordt voorzijde)

Werkloodsen behouden, maar gevels worden 

representatiever gemaakt.

Opwaardering van de openbare ruimte, 

implementatie van groenzones.

1. Vestibule 2. Collectieve ruimte
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analyse

De bebouwing vormt een blokkering tussen 

twee openbare zones.

strategie

Sloop van de bestaande bebouwing (creëren 

van doorgaande route).

Nieuwe bebouwing ten behoeve van 

begeleiding openbare ruimte en het opnieuw 

op de kaart zetten van het interieur.

analyse

Een ingekaderd gebied tussen publieke 

functies en heggen, gelieerd aan de 

woonbebouwing op de Engelsbergenstraat.

Het programma is representatief voor het 

interieur en wordt herkenbaar gepresenteerd.

De openbare ruimte wordt gedomineerd door 

steen.

strategie

Opwaardering van de openbare ruimte, 

implementatie van groenzones

4. Collectieve ruimte3. Knooppunt

1. 2. 3. 4. 1.
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De projecten die gerealiseerd worden binnen deze strategie monden 

uit in vijf opgaven. Vier van de vijf opgaven hebben betrekking op 

de bebouwing. De vijfde opgave heeft betrekking op de openbare 

ruimte, die als lineair element de verschillende opgaven met elkaar 

verbindt. In een volgend hoofdstuk wordt de stedenbouwkundige 

strategie besproken. Hierbij wordt ingegaan op de toepassing van 

een variëteit aan middelen en de koppeling van actoren aan de 

ruimtelijke elementen. 
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Door middel van een stedenbouwkundige strategie voor het interieur van 

het bouwblok, wordt richting gegeven aan de wens voor een interieur dat 

een bijdrage levert aan het dorpse karakter van de wijk, zowel in routing 

als in functie. Het betreft een strategie waarbij geïnvesteerd wordt in het 

programma in het interieur en de openbare ruimte. Hierbij gaat het om 

een geleidelijke transformatie, waarin toegegroeid wordt naar een nieuwe 

situatie, waar woon- en werkplezier wordt uitgebreid en men weer geeft 

om zichtbaarheid en representatie. Daarnaast is het van belang dat deze 

transformatie vanuit een bottom-up strategie tot stand komt, waarbij 

lichte en zware middelen worden afgewisseld en gezocht wordt naar een 

nieuw evenwicht tussen individueel en collectief belang. 

De start van de transformatie gaat uit van een kritische massa. Dit kan 

gaan om sloop-nieuwbouw, of om een combinatie van verschillende 

opgaven, waarbij voldoende partijen bij elkaar worden gebracht. Een 

uiteenzetting van de parameters van de strategie, gaat in op het type 

ingreep en de relatie tussen ruimte en actor. De strategie streeft naar een 

transformatie van het nu “stoere”, versteende interieur, naar een interieur 

dat “vriendelijker” is. 

een variëteit aan middelen

Van deurbel tot sloop-nieuwbouw



100

afbeelding: 

Ontwikkeling langzaam 

verkeerksnetwerk, 

nieuw ontwerp 

borduurt voort op 

aanwezige karakter.

schaal 1:2000

Verknoping met de formele wereld

ontwikkeling van het langzame verkeersnetwerk

De bebouwing in het knooppunt van dit bouwblok vormt een blokkade tussen 

de twee interieurs. Om het bouwblok een sterke positie te geven binnen 

de structuur van het dorp, is een verknoping van deze interieurs essentieel. 

Om dit te realiseren dient de bebouwing, die deze blokkade veroorzaakt, 

gesloopt te worden. De publieke functies in het blok zijn op deze manier 

beter bereikbaar en het interieur wordt op schaal van de fietser en voetganger 

verbonden met het langzame verkeersnetwerk.

Het betreft hier een ingrijpende verandering, waarbij een grote investering 

gedaan moet worden. Een ondernemer zou de huidige bebouwing moeten 

opkopen en slopen. Een nieuw volume wordt in lijn met de aanwezige 

werkplaatsen ontworpen en zet het interieur als ontwerpopgave op de kaart. 

Het huidige interieur heeft een versteend karakter. Het nieuwe werkmilieu 

moet de aanzet geven tot verandering en is daar zelf een voorbeeld van. In 

de huidige “stoere wereld” wordt iets ontworpen dat “vriendelijker” en dus 

aangenamer is. 

ingreep

bebouwing

groenstructuur
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afbeelding: 

Opwaardering 

van de openbare 

ruimte; aanpak van 

de bestrating en 

ontwikkeling openbaar 

groenprogramma.

schaal 1:2000

Het lineaire element

de openbare ruimte

De openbare ruimte moet beschouwd worden als bindend element. 

Langs deze horizontale lijn zullen de andere ontwikkelingen 

plaatsvinden. De ruimte wordt gekenmerkt door harde bestrating en 

massieve stenen wanden. De continuïteit van de ruimte moet gezocht 

worden in deze horizontale lijn. De aangrenzende verticale elementen 

variëren. 

Implementatie van groenzones is van groot belang voor de 

verblijfskwaliteit van het gebied. Het geeft een vriendelijker gezicht 

aan deze “stoere” wereld en draagt bij aan de ontwikkeling van 

zitplekken. 

De openbare ruimte grenst ter hoogte van de vestibules aan de 

formele wereld. Het type bestrating en de groenzones staan in 

contrast met de wereld aan de straat en verleiden de passant tot 

binnenkomst. Een vereniging van eigenaren of de gemeente kan 

aanzet geven tot deze transformatie.

ingreep

bebouwing

groenstructuur
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afbeelding: 

Ontwikkeling van 

een bijzonder 

wonprogramma; 

achterzijdes worden 

voorzijdes.

schaal 1:2000

Voortbouwen op bestaande initiatieven

ontwikkeling van een bijzonder woonprogramma

In Oud Strijp is een ontwikkeling zichtbaar, waarbij optimaal gebruik 

wordt gemaakt van de lange smalle kavels in het dorp. Al jaren 

worden deze kavels gebruikt voor de realisatie van kleinschalige 

bedrijvigheid. Huidige ontwikkelingen maken zichtbaar dat er ook 

gewoond wordt op de kavels; de zogenaamde kangoeroe-woningen. 

De beide ontwikkelingen vinden plaats in de diepte van het kavel, 

achter de traditionele woningbouw. Soms worden de woningen door 

de particuliere eigenaren verhuurd aan derden, of anderszins door 

henzelf gebruikt. 

Een dergelijke ontwikkeling doet zich tevens voor in het interieur 

van de Karolingersweg, waarbij de woningen gelieerd zijn aan 

arbeiderswoningen van de Hastelweg. Momenteel wordt het interieur 

hier nog overschaduwd door achterkanten van schuurtjes, die tevens 

dienst doen als ontsluiting richting de woning. 

De strategie voor deze zone zet in op een voortzetting van de 

huidige ontwikkelingen in de wijk, met betrekking tot wonen op het 

verlengde van de kavels. Op deze manier worden de achterkanten 

getransformeerd tot voorkanten, wat de leefbaarheid ten goede komt. 

Het interieur bestaat dan uit een woon- en werkzone, die inspeelt op 

afwisseling van activiteit gedurende de dag.

ingreep

bebouwing

groenstructuur
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afbeelding: 

Opwaardering van 

de bestaande gevels; 

overhead-deuren 

worden vervangen 

door transparante 

gevelelementen.

schaal 1:2000

Adresseren

het representatiever maken van de bestaande gevels

De werkzone in de Karolingersweg bestaat momenteel uit grote 

loodsen. Net als de openbare ruimte doen de gevels van deze 

loodsen erg versteend aan. Enkele ramen in de gevelwand verzorgen 

daglicht toetreding. Van communicatie tussen bebouwing en 

buitenruimte is door de minimale openingen geen sprake. Grote 

overhead deuren maken transport van binnen naar buiten mogelijk, 

maar zorgen er tegelijkertijd voor dat er vanaf buiten geen zicht is op 

wat er binnen aan activiteiten gaande is. 

Een betere communicatie tussen gevel en buitenruimte is hier van 

groot belang. Ingezet wordt op het behoud van de bestaande 

bebouwing, maar met transformatie van de bestaande raam- en 

deurelementen. Deze dienen een representatiever uiterlijk te krijgen. 

Op deze manier hoeft er geen grootschalige sloopactie plaats te 

vinden, maar kan door middel van een kleine ingreep het gewenste 

resultaat worden bereikt.

Aangezien de loodsen in handen zijn van één particuliere eigenaar, 

zal hij de actor zijn die verleidt moet worden tot deze transformatie. 

Omdat de loodsen afzonderlijk van elkaar worden verhuurd, kan deze 

transformatie in fases plaatsvinden. 

Daarnaast is het van belang om te investeren in een andere gebruiker 

van de loodsen. Het werkplaatskarakter dient behouden te blijven. 

Ingezet moet worden op een grotere variëteit in bedrijvigheid. Kleine 

ondernemers zouden delen van de loodsen kunnen huren. Wanneer 

zij willen investeren in de ruimte, kunnen zij, als tegenpresentatie, 

deze ruimte voor een klein bedrag huren. De investering wordt op 

deze manier verdeeld over een grotere groep mensen, die eveneens 

voor een toenemende activiteit op het binnenterrein zorgt.

ingreep

bebouwing

groenstructuur
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afbeelding: 

Herontwerp, op 

strategisch gekozen 

posities aan vestibules. 

schaal 1:2000

Investeren in zichtbaarheid

twee markeringen bij de vestibules

De vestibules aan beide zijdes worden hoofdzakelijk ingekaderd door 

woonbebouwing met oriëntatie naar de formele zijde van het dorp. 

Deze bebouwing behoort tot de schil van het bouwblok. Vanaf de 

openbare straat is er op sommige plaatsen zicht op het interieur. 

Een investering in zichtbaarheid, ter hoogte van de vestibules, 

maakt dat het interieur zich manifesteert aan de formele zijde. In het 

geval van de Karolingersweg kan dit aan de kop van de vestibule. 

De bebouwing hier dient getransformeerd te worden in lijn met het 

werkplaatskarakter dat er heerst in het interieur. Door op deze plaats 

te investeren in herkenbaarheid, is vanaf de Hastelweg het interieur al 

zichtbaar. 

Aan de andere zijde kan de transformatie naar een meer vriendelijk 

en groen milieu zich voltrekken op een plaats meer naar achteren 

gelegen. Het programma is hier goed zichtbaar vanaf de straatzijde. 

Een nieuw volume ter plaatse van de huidige hondentrimsalon, of een 

aanbouw in lijn met het nieuwe karakter, zal de passant prikkelen om 

deze route te volgen. 

Naast deze middelgrote ingrepen kan gedacht worden aan kleine 

ingrepen met betrekking tot zichtbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan 

passende muurreclame op de blinde gevels van de woonbebouwing 

aan de vestibules.

ingreep

bebouwing

groenstructuur
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afbeelding: 

Ontwikkelingsstrategie 

op blokniveau

schaal 1:1500

Een bijzonder karakteristiek van Oud Strijp is de diversiteit aan 

ontwikkeling die kan plaatsvinden op de schaal van het kavel. De van 

oudsher diepe kavels zijn ingezet om een bedrijfje te starten, nieuwe 

woningen te realiseren of om maatschappelijke functies te huisvesten. 

Het resultaat is dat de open ruimtes in het bouwblok bijna volledig 

geclaimd worden door particuliere eigenaren, of kleine collectieven. 

Dit heeft tot gevolg dat de interieurs geringe publieke verblijfsruimtes 

kennen en deze vaak een semi-privé, ofwel semi-openbaar karakter 

hebben gekregen. Een belangrijke opmerking hierbij is dat veel 

van de bebouwing aan de binnenzijde van deze bouwblokken, 

illegaal tot stand is gekomen en / of van slechte architectonische 

en bouwtechnische kwaliteit is. Een interieur vol met dergelijke 

gebouwen kan dan ook onmogelijk een goed leefbare openbare 

ruimte opleveren. De focus heeft duidelijk gelegen op het herbergen 

van particuliere behoeftes. De overgebleven openbare ruimte is op 

veel plaatsen gedegradeerd tot restruimte. 

Oud Strijp is een van de dorpskernen waaruit Eindhoven is ontstaan 

en is daarom van belangrijke historische waarde voor de stad . 

Voor de omliggende gebieden zijn er veel plannen die aansturen 

op verdere schaalvergroting en verdichting. Zo wil men de as van 

Strijp-S richting het stadscentrum verdichten en zijn er plannen om 

het industrieterrein de Hurk een nieuwe impuls te geven door het 

met de A2 te verbinden. Tussen deze twee intensiverende gebieden 

ligt Oud Strijp, met zijn kleinschalige karakter. Het gebied wordt in 

gemeenteplannen aangewezen als zijnde een belangrijk historisch 

gebied, waar de oude dorpsstructuur in stand dient te worden 

gehouden. Gestuurd wordt op het behoud hiervan, maar gerichte 

plannen hoe dit in stand moet worden gehouden, zijn er niet. 

Verpaupering lijkt op sommige plaatsen in de wijk in gang gezet 

en algehele verpaupering van het gebied is, door de genoemde 

ontwikkelingen, een reëel scenario. Denkbaar is dat, wanneer grote 

ingreep

bebouwing

groenstructuur
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delen van een bouwblok in deplorabele toestand zijn, grondprijzen 

dalen. Op deze manier worden zij aantrekkelijk voor nieuwe 

ontwikkelingen, waarbij grootschalige nieuwbouw voorstelbaar is. Dit 

zou echter afbreuk doen aan het karakter van de wijk. 

Middels de omschreven strategie wordt een voorstel gedaan hoe 

verder te bouwen aan deze oude dorpsstructuur. De historische 

ontwikkeling van de wijk, bestaande structuren en particulieren 

initiatieven zijn hierbij het uitgangspunt geweest. 

Deze strategie is een leidraad voor het verder bouwen aan Oud 

Strijp. Als casestudy heeft hierbij het bouwblok, gelegen tussen de 

Hastelweg en de Engelsbergenstraat, gediend. Denkbaar is dat deze 

ook toepasbaar is op bouwblokken met een soortgelijke morfologie. 
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afbeelding pagina 114-

115: Maquette van de 

stedenbouwkundige 

situatie van het 

bouwblok. Hierin zijn 

de transformaties 

aangegeven.









Een ingrijpende verandering, in de omschreven 

strategie, is de sloop van de bebouwing die een 

blokkade veroorzaakt tussen de twee interieurs van 

het bestudeerde bouwblok. Nieuwbouw ter hoogte 

van dit knooppunt zet het interieur als ontwerpopgave 

op de kaart. Een dergelijke transformatie vormt een 

kritische massa en kan daarmee het startsein zijn voor 

verdere transformatie van dit interieur. 

De oude buurtstructuur van Strijp leent zich uitstekend 

voor verschillende, al dan niet, ambachtelijke 

werkzaamheden. Het werkplaatskarakter in 

de interieurs is dan ook groot. De toekomstige 

nieuwbouw dient dit werkplaatskarakter te versterken 

en tegelijkertijd een voorbeeld te zijn voor andere 

transformaties binnen het bouwblok. Hierbij draait 

het om zichtbaarheid en representatie, waarbij tevens 

materialisatie van groot belang is.

een kritische massa als startsein voor 

transformatie

deel III Ontwerpopgave



het interieur aan de Karolingersweg bestaat uit handelaren en garageboxen





een anthiek-handelaar, een autohandelaar en een hondentrimsalon zijn gelegen in het interireur van de Willem de Rijkelaan



een anthiek-handelaar, een autohandelaar en een hondentrimsalon zijn gelegen in het interireur van de Willem de Rijkelaan



bij de nieuwe werkplaats draait het om zichtbaariheid en representatie





een massieve betonwand staat in contrast met een lichte houtconstructie
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Het inkaderen van de publieke ruimte

Om het knooppunt in het interieur te versterken en de openbare 

ruimte te begeleiden, is ter hoogte van dit knooppunt één project 

ontworpen. De bebouwing tussen de twee interieurs heeft hier 

plaatsgemaakt voor een nieuwe werkplaats, die het karakter van het 

interieur versterkt en de openbare ruimte inkadert. 

Bij de sloop van de bestaande bebouwing (ter hoogte van het 

knooppunt) is een doorbraak gerealiseerd ten behoeve van het 

langzame verkeersnetwerk. Daarmee is de toegankelijkheid van het 

interieur vergroot. Dit bouwblok wordt op deze manier teruggegeven 

aan de buurt. 

Zoals eerder vermeld heeft het bouwblok nu een semi-openbaar 

karakter. In beide interieurs zijn publieke functies aanwezig en op 

schaal van de voetgangers is het interieur aan de Karolingersweg 

in zekere mate te beschouwen als onderdeel van een doorgaande 

route. Echter, de aanwezigheid van een groot aantal garageboxen, 

zorgt ervoor dat ook dit interieur maar in beperkte mate openbaar is, 

investeren in het werkplaatskarakter; een ontwerp voor een fietsenmaker

Zichtbaarheid en representatie
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en dus een minder toegankelijk karakter heeft. 

Middels de ontworpen doorbraak wordt het gebied toegankelijker. 

Het kan op deze manier beschouwd worden als binnenstraat. Het 

is hiermee, op schaal van de voetganger en de fietser, te vergelijken 

met de Scherpakkerweg, en dus openbaar. Deze weg heeft door een 

grote hoeveelheid publieke functies, zijn dimensie en doorgaande 

route, een zeer openbaar karakter. Op schaal van de auto varieert 

het ontworpen interieur echter met dat van de Scherpakkerweg. Het 

ontworpen interieur is namelijk voor auto’s uitsluitend toegankelijk 

voor bestemmingsverkeer. 

Het type bestrating en de implementaties van groenzones op 

strategisch gekozen plekken, moeten hier zorg dragen voor de 

beperkte toegang van auto’s. 

Bij het ontwikkelen van de nieuwe werkplaats is de communicatie 

tussen binnen- en buitenruimte van groot belang. Momenteel zijn 

de gevels van de bebouwing in het interieur moeilijk leesbaar. Grote 

openingen in de gevels zorgen voor daglicht toetreding, maar 

verraden het gebruik van de ruimtes niet. Om het werkplaatskarakter 

centraal te kunnen stellen, moet dit naar buiten worden gebracht. 

Vanaf de openbare ruimte moet zichtbaar worden waar er gewerkt 

wordt en welke activiteiten er plaats vinden. Transparantie en 

openheid in de gevel zijn dus van groot belang. Om dit te realiseren 

is de nieuwe werkplaats gericht naar het nieuw gevormde plein en 

bestaat de gevel uit grote, te openen raamelementen, die individueel 

regelbaar zijn. 

In traditionele stedenbouwkundige plannen werd door middel van 

pleinen en collectieve voorzieningen ruimte gecreëerd voor de 

ontmoeting van mensen. In Oud Strijp zijn de straten smal. Ook 

groenzones en pleinen zijn er aan de formele zijde van het dorp maar 

in beperkte mate aanwezig. De interieurs van de bouwblokken lenen 

zich juist als verblijfsplek en ontmoetingsplek. De opbouw van privaat 

naar publiek domein is hier dus van groot belang. De collectiviteit die 
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afbeelding: Maquette, 

gevel-impressie

afbeelding  pagina 

130-131: Maquette, 

relatie tussen de 

openbare ruimte en 

werkplaats.

wordt geëist door de hoeveelheid mensen die gebruik maken van de 

doorgaande routes aan de formele straat, wordt in enkele stappen 

teruggebracht naar een interieur van een bouwblok, naar de voordeur 

van de collectieve functie. De nieuwe werkplaats staat, net als de 

andere aanwezige werkplaatsen, in direct contact met de openbare 

ruimte van het interieur. Er wordt zo min mogelijk afstand gecreëerd 

tussen beiden. Binnen- en buitenruimte lopen als het ware in elkaar 

over. 

De nieuwe werkplaats kadert, ter hoogte van het knooppunt, de 

publieke ruimte in. De passant wordt door de bebouwing begeleid 

van de ene zone naar de andere. De kromming die het gebouw 

maakt, zorgt voor realisering hiervan . De bebouwing voegt zich 

hiermee in de aanwezige  (lage) bebouwingsstructuur door zich 

aan de publieke zijde te richten. De achterzijde richt zich naar de 

bebouwingszone aan de Engelsbergenstraat. Het vormt, in lijn met 

de aanwezige bebouwing, een muur naar deze achtertuinen. Dit geeft 

hiermee de mogelijkheid om in deze zone verder te bouwen op het 

eigen kavel, wat in lijn is met de huidige ontwikkelingen. 







132 afbeelding: Voorgevel 

aanzicht schaal 1:200

Opbouw van elementen

De opbouw van het volume bestaat uit een massieve en volumineuze 

betonwand en een lichte, transparante houtconstructie, bestaande uit 

een waaier van spanten en individueel te openen taats kozijnen.

De omschreven transformatie van een versteend interieur, naar 

een warmer en meer menselijk milieu, impliceert een verandering 

in vorm en materialiteit. Waar het interieur momenteel hoofdzakelijk 

gedomineerd wordt door steen, is als basis van de toekomstige 

ontwikkelingen hout gebruikt. Hout is een warm materiaal, dat in 

combinatie met te implementeren groenzones, een nieuw gezicht en 

karakter kan geven aan het interieur. 

De massieve betonwand is de ruggengraat van het gebouw. Hiermee 

wordt een relatie aangegaan met de omliggende bebouwing en 

weerstand geboden aan het momenteel stoere karakter. Deze 

ruggengraat is leidend, vormt een muur en heeft een sterke en 

strakke belijning. 

De houtconstructie is opgehangen aan de deze ruggengraat en geeft 

richting aan het volume. De spanten vormen door hun positie een 
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afbeelding: Zijgevel 

aanzicht schaal 1:200

waaier en zijn het secundaire element in de opbouw van het volume. 

Tussen de spanten zijn taats kozijnen geplaatst. Deze geven gezicht 

aan het gebouw en verzorgen communicatie tussen binnen- en 

buitenruimte. Dit tertiaire element is verfijnd van vorm. 

De dimensies van de elementen zijn te herleiden tot de opbouw van 

de constructieve elementen. De ruggengraat, ofwel de betonwand, 

is grof van vorm en heeft een robuust karakter. De spanten, de 

constructieve houten elementen, zijn grof gedimensioneerd en 

staan in relatie tot dit leidende element. De niet constructieve delen, 

zoals de houten taats kozijnen zijn meer verfijnd en verzorgen een 

bijzondere daglicht-toetreding. 

Van binnen naar buiten is een verfijning te ontdekken, die doorzet tot 

het plein en terug te vinden is, in een verfijning van de bestrating. 
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afbeelding: Voorgevel aanzicht schaal 1:100
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afbeelding: Maquette, 

sfeerimpressie

Het dragende element

Zoals gezegd is de betonnen muur het “dragende” element van het 

gebouw. De strakke belijning en de hoogte van het volume zijn in lijn 

met de omliggende bebouwing. 

De buitenzijde van de betonwand is de rug van het gebouw, terwijl 

aan de binnenzijde van de werkplaats kamers worden gecreëerd en 

ruimtes worden gevormd. Op verschillende plekken zijn gewelven 

gemaakt. Hier worden de publieke kamers gevormd. Deze zijn 

onderling te karakteriseren als een representatieve kamer, een 

informele kamer en een formele kamer. 

In de representatieve kamer is er ruimte om tentoon te stellen, te 

introduceren en te ontvangen. De vorm van deze kamer beantwoordt 

hieraan door zich te openen naar de zijgevel van het gebouw. Dit is 

tevens de zijde waar men het gebouw betreedt. Daarnaast vormt de 

voet van het element enkele treden, waarop materiaal tentoongesteld 

kan worden. 

In de informele kamer wordt er gewerkt. Doordat hier een hoek 

wordt gevormd en de waaier van houten spanten de hoogste ruimte 

vormen, ontstaat er een grote centrale ruimte. De kamer, ofwel de 

welving ter hoogte van deze hoek, benadrukt dit centrale punt door 

een aan weerszijden gelijkmatige opbouw van het element. 

In de formele kamer van de werkplaats vinden de formele activiteiten 

van een publieke functie plaats, zoals het afhandelen van financiële 

zaken. De opbouw van deze kamer is strak en eenduidig en heeft 

daarmee een meer zakelijk karakter.

Naast deze publieke kamers zijn er twee private kamers; het toilet en 

een werkkamer. De private kamers zijn  gesitueerd in de wand, wat 

het besloten karakter van deze kamers benadrukt. 

De private kamers scheiden de publieke kamers van elkaar. Ter 

hoogte van deze overgangen komt de dimensie van de betonwand 

het meest tot uitdrukking. 





138 afbeelding boven: 

Maquette, impressie 

van de gewelfde 

betonwand in relatie tot 

de transparante houten 

gevel

afbeelding rechts: 

Principe detail van de 

bevestiging tussen 

de betonwand en 

gelamineerde ligger. 

schaal 1:20

Een principe detail laat zien hoe de gewelfde betonwand in relatie 

staat tot constructieve houten elementen. De houten spanten 

doorboren de betonwand en staan daarmee koud op de wand. Een 

doorsnede ter hoogte van de informele kamer laat nogmaals deze 

relatie zien en geeft aan hoe de gewelven in de betonwand ruimte 

creëren. 



in het werk gestort beton

glas

houten delen 22 x 100 mm
WDL laag
isolatie 120 mm.
dampdoorlatende laag

gelamineerde ligger 750 x 250  mm.

isolatie, 120 mm
dakbedekking

dampremmende laag

gordingen 200 x 100 600 h.o.h.



afbeelding: Doorsnede schaal 1:100
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afbeelding: Maquette, 

de houten taats 

kozijnen en lamellen 

zijn individueel 

regelbaar

De houten elementen

De constructieve houten elementen, in vorm van de spanten, zijn als 

een waaier tegen het dragende element geplaatst. Door de spanten 

op deze manier te situeren, ontstaat er een contravorm ten opzichte 

van de rechtlijnige betonwand. Beide vormen komen op deze manier 

goed tot uitdrukking. 

De houten elementen geven een gezicht aan de publieke ruimte 

van het interieur van het bouwblok. Aan deze zijde van het gebouw 

is gezocht naar een meer menselijke maat van de gevel. Deze is 

lager dan de omliggende bebouwing en zet daarmee een nieuwe 

standaard. Deze past beter bij het nieuwe, meer toegankelijke 

karakter van het interieur. 

De spanten in het ontwerp zijn grof gedimensioneerd en lopen 

taps toe, waardoor de dimensie van de constructieve delen extra 

naar voren komt. De taats kozijnen, die tussen de spanten zijn 

geplaatst, staan in een hoek van negentig graden op de spanten. 

De stelkozijnen van deze taats kozijnen zijn verwerkt in de spanten. 

Wanneer de kozijnen geopend worden, zijn hierdoor enkel de spanten 

zichtbaar. Binnen- en buitenruimten lopen hierdoor in elkaar over en 

de spanten komen goed tot zijn recht. 

De houten kozijnen zijn individueel regelbaar en bevatten houten 

lamellen die eveneens individueel regelbaar zijn. 

De lichtinval door de taats kozijnen geven de binnenruimte een 

extra dimensie. Naast deze gevelopeningen wordt er lichttoetreding 

verzorgt door een dakraam, aan de bovenzijde van het dak. Beide 

gevelopeningen verzorgen niet meer enkel daglicht- toetreding, maar 

creëren tevens ruimte. Het licht dat binnenvalt tussen de spanten, 

via het dakraam, creëert een strijklicht, waardoor de houten spanten 

worden benadrukt. Daarnaast wordt hierdoor de betonwand in het 

licht gezet, waardoor de gewelven goed tot uitdrukking komen. De 

kozijnen, met de beweegbare houten lamellen geven een speels licht. 

Door de positie van de zon wordt gedurende de dag steeds een 

andere kamer in het licht gezet.





144 afbeelding boven: 

Maquette, etaleren en 

presenteren

afbeelding rechts: 

Principe detail van de 

dakopbouw      schaal 

1:20

Recht achter de gevel bevindt zich de etalage van de werkplaats. 

Wanneer de lamellen geopend zijn, is er vanaf het plein zicht op het 

materiaal. In dit geval de fietsen. Wanneer kozijnen in zijn geheel 

geopend zijn, creëren zij de ruimte, die als etalage functioneert. Het 

deel van het kozijn dat naar binnen taats, is precies de lengte van een 

fiets. Op deze manier creëren de kozijnen de zesde kamer van de 

werkplaats. 

De principe details laten de dakopbouw van de werkplaats zien en de 

werking en positionering van de taats kozijnen.



dakgoot

houten delen 22 x 100 mm
WDL laag
isolatie 120 mm.
dampdoorlatende laag

gelamineerde ligger 750 x 250 mm.

houten taats kozijn

houten lamellen

spuwer

stelkozijn, zonder onderregel



gelamineerde ligger 750 x 250 mm.

houten taats kozijn

houten lamellen

beton vloer

isolatie 120 mm.

goot

stalen bevestigingsplaat
riggel, tbv taats kozijn en waterafvoer

afbeelding: Principe detail van de relatie tussen het taats 

kozijn en de betonne gietvloer  schaal 1:20



stelkozijn, zonder onderregel

gelamineerde ligger 750 x 250 mm.

houten taats kozijn

houten lamellen

rubbers

stalen bevestigingsmechanisme

afbeelding: Principe detail van de bevestiging tussen de 

gelamineerde liggers en de houten taats kozijnen schaal 1:20
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afbeelding: Plattegrond 

schaal 1:200

Sequentie van kamers

Ter hoogte van de zijgevels bevinden zich de ingangen van de 

werkplaats. Wanneer via deze zijden de werkplaats wordt betreden, 

wordt de ruimtelijkheid van de werkplaats het beste ervaren. 

De eerste kamer die men betreedt is de representatieve kamer. 

Daarna volgt de informele kamer, waarna men doorloopt richting 

de formele kamer. Ook de omgekeerde route kan worden gevolgd 

door de werkplaats. Via beide wegen wordt men begeleid door de 

constructieve houten elementen, die door hun waaierpositie, richting 

geven aan deze routing. 

Het houten dak is in zijn vorm onderhevig aan de positionering van de 

houten spanten. De waaier zet zich voort in de houten delen, waaruit 

het dak bestaat. Hierdoor wordt ook vanaf de buitenzijde deze 

kromming benadrukt.

Wanneer de werkplaats gesloten is, en de kozijnen en de lamellen 

dicht zijn, kan men spreken van een gesloten cocon. Als passant ziet 

men via de glazen zijgevels licht naar buiten treden en kan men enkel 

het gebouw bekijken vanuit zijn meest ruimtelijke perspectief.

Verblijven

De verfijning die aangebracht is in de houten taats kozijnen, 

is doorgezet in de bestrating. De kinderkopjes verzorgen een 

vriendelijk straatbeeld en geven de mogelijkheid tot het leggen van 

een meer dynamisch stratenpatroon. Daarnaast suggereren ze 

een voetgangerszone en wordt er verschil gemaakt met het type 

bestrating aan de formele zijde van het dorp. 

Als een contrabeweging van de ontworpen werkplaats, is er een 

groene beweging. Verschillende groenzones variëren in hoogte en 

creëren ruimte voor een moment van rust.

Het startsein voor verdere transformatie

Middels dit ontwerp voor een nieuwe werkplaats (in dit geval een 

fietsenmaker) wordt vormgegeven aan een reëel startsein voor een 
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transformatie van het interieur van het bouwblok. Door te kiezen 

voor een materialisering dat een contrast vormt met de huidige 

materialisering van de bebouwing en dit karakter door te zetten in 

het type bestrating en de implementatie van groenzones, wordt het 

interieur van het bouwblok als ontwerpopgave op de kaart gezet. 

Getracht wordt een verandering op gang te brengen. Een verandering 

die gaat over menselijkheid. Het ontwerp vormt een mogelijk 

antwoord op de vraag naar een interieur waar men weer “iets te 

zoeken heeft” en graag wilt blijven.



151Als geboren stadskind ben ik door dit afstudeerproject gefascineerd 

geraakt door de structuur van het dorpse leven. Vanuit het ‘stedelijk’ 

leven is er de neiging deze structuur en met name de informele 

binnenwereld te romantiseren. Het is er levendig, vitaal en spannend. 

Het “bouwen-aan-de-bestaande-stad” heeft echter inzicht gegeven 

in de ruimtelijke structuur hiervan. Veel bebouwing aan de binnenzijde 

van de bouwblokken is illegaal tot stand gekomen en is van 

slechte architectonische en bouwtechnische kwaliteit. Particuliere 

behoeftes zijn uitgeoefend en de overgebleven openbare ruimte is 

gedegradeerd tot restruimte. 

Middels de omschreven strategie heb ik een voorstel gedaan hoe 

verder gebouwd kan worden aan deze bestaande stad. Hierbij heb ik 

geen barricades willen opwerpen voor spannende activiteiten, maar 

juist de diversiteit willen tonen. Juist deze aanwezige ruimtelijke en 

esthetische diversiteit hebben kwaliteit. Met een ruimtelijk ontwerp 

voor een fietsenmaker heeft deze strategie gezicht en vorm gekregen.

Reflectie
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Tijdens dit afstuderen is er veel gesproken over de rol van de 

architect in de toekomst. De realiteit van de economische crisis 

dwingt de architect een andere houding aan de nemen. Door zelf 

problemen te signaleren, in plaatst van deze aangedragen te krijgen, 

en deze vanuit de bestaande stad op te lossen, komt hij dichter 

bij de gebruiker te staan. Grootschalige visies staan vaak in groot 

contrast met bestaande ontwikkelingen en particuliere initiatieven. De 

keuzes die zijn gemaakt tijdens het proces, zijn ontstaan vanuit een 

vooronderzoek en gebaseerd op deze bestaande stad. 

Middels deze strategie wordt een thema op tafel gelegd dat in de 

toekomst centraal zal staan. Wij leven in deze bestaande stad en 

het is aan ons, als toekomstige architecten, om hieraan verder te 

bouwen.
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