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SAMENVATTING 

Aanleiding & Strategie 
Na een enorme groei van de bevolking in de 20e 
eeuw hebben veel Nederlandse steden, waaronder 
Eindhoven, momenteel te maken met veel minder groei. 
De komende jaren zal deze groei verder stagneren en 
misschien zelfs omslaan in bevolkingskrimp. Dit, gepaard 
met de vergrijzing, zorgt voor een verandering van de 
bouwopgave. 

Doordat er minder nieuw gebouwd hoeft te warden kan 
de omslag gemaakt warden van bouwen van kwantiteit 
naar bouwen van kwaliteit. Hierbij kan de woningvoorraad 

0.1 Strategie Eindhoven 

beter aan gaan sluiten bij de woonwensen. Dit houdt in 
dat een deel van de woonmilieus, er is een overschot aan 
buiten centrum woonwijken, omgevormd moet warden 
tot centrum stedelijk en groen stedelijk. 

Omdittebereikenwordteenverschuivingvandebevolking 
gestimuleerd, zo wordt in bepaalde delen van de stad 
verdicht en in andere verdund. In Eindhoven betekent 
dit dat de rand van wijken random het centrum verdicht 
wordt zodat een centrum stedelijk milieu ontstaat. In de 
wijken daar omheen wordt juist weer verdund, zodat daar 
zowel prive als openbaar meer ruimte ontstaat. Op deze 
manier wordt de stagnatie van de bevolking aangegrepen 
om de algemene woonkwaliteit te verbeteren. 



Opgave 
De Eindhovense herstructureringswijk het Philipsdorp 
ligt in de band van te verdichten wijken. Bij deze 
verdichting moet de wijk in zijn geheel verbeterd warden. 
De verdichting in deze typisch Eindhovense wijk is 
gericht op starters en senioren, vanwege de nabijheid 
van voorzieningen. Er moeten echter nog,.wel extra 
zorgvoorzieningen aangebracht warden. Dit leidt tot de 
volgende probleemstelling: 

Probleemstell i ng: 
Hoe kan het inbrengen van meer programma, voor 
zorg, senioren en starters, in het Philipsdorp de wijk een 
positieve impuls geven en beter laten aansluiten op het 
centrum zonder het bestaande, typisch Eindhovense, 
karakter aan te fasten? 

On twerp 
Het Philipsdorp heeft in de loop van zijn bestaan veel 
van zijn oorspronkelijke kracht verloren, voornamelijk 0.2 wasfeest Philipsdorp 

door het verlies van zijn openbare ruimte onder andere 
aan de auto en het Philips stadion. Een minder bekend 
onderdeel van het Philipsdorp zijn de lange tuinen, 
oorspronkelijk bedoeld voor verbouw van eigen groente. 
Deze, vaak verwaarloosde, tuinen bieden de mogelijkheid 
tot verdichting en tot het creeren van nieuwe openbare 
ruimte . 
Op wijkniveau warden drie nieuwe lagen over het 
bestaande Philipsdorp heengelegd. Een is een 
wandelboulevard tussen Strijp S en het centrum om de 
wijk beter op de omgeving aan te sluiten en de andere 
twee komen voort uit de lange achtertuinen. Dit zijn de 
centrale zorgstraat, waarbij de zorgfuncties centraal maar 
toch verspreid over de wijk liggen en de zorggebouwen 
de toegang vormen tot de binnengebieden, en het 
belangrijkste element; de binnengebieden met openbare 
ruimte en seniorenwoningen. 

0.3 Nieuwe lagen Philipsdorp 
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Tussen de verschillende woningen in het Philipsdorp 
zit so ms wel 50 meter achtertuin . Die enorme ruimte is 
momenteel totaal niet waarneembaar, door de smalle 
( ongeveer 12 meter brede ), vol geparkeerde straten en de 
dichtgegroeide achterpaden. Door de tuinen te gebruiken 
om nieuwe openbare ruimte en seniorenwoningen te 
maken ontstaat in de straten ruimte om deze effectiever 
in te delen en zo het parkeerprobleem van de wijk op 
te lessen . De bestaande woningen krijgen een dubbele 
orientatie, zodat ze ook op het binnenterrein uitkijken. 
De binnenterreinen worden opgedeeld in kleinschalige 
ruimtes die voor verschillende doeleinden te gebruiken 
zijn, maar die ook onderling allemaal verbonden zijn, 
zodat een nieuw langzaam verkeersnetwerk in de wijk 
ontstaat. Om de kleinschalige ruimtes te krijgen worden 
de seniorenwoningen, waar mee verdicht wordt, ten 
opzichte van elkaar verschoven, zodat een slingerende 
doorlopende ruimte ontstaat. 

De seniorenwoningen worden op de verschillende 
openbare ruimtes georienteerd en vormen zich er 
ook naar. Bij iedere individuele woning is zichtbaar 

0.4 Concept binnenterrein 

op welke ruimte deze zich richt en de ruimte en de 
woning reageren op elkaar. Hierdoor ontstaan in de 
binnenterreinen woonblokken die kleinschalig worden 
door de verschillende orientaties en verspringingen in de 
gevel. De orientatie van de woningen wordt doorgevoerd 
in de gevel, de constructie en het materiaalgebruik. Om 
dit te realiseren worden ze opgebouwd uit kruislaaghout, 
dat zowel als constructie en als gevel dient. Deze 
stijve platen vormen samen kokers, waardoor de 
orientatiezijdes grotendeels open kunnen blijven, terwijl 
de andere zijdes een dichter karakter hebben. Binnen 
worden de materiaaleigenschappen verder ingezet om de 
ruimtelijkheid van de woningen te vergroten. Zo kunnen 
verschillende ruimtes bij elkaar getrokken worden en kan 
door het openzetten van de gevel direct contact met de 
openbare ruimte ontstaan. 

De open bare ruimtes zijn opgebouwd uit een doorlopende 
rand, waar ook de plinten van de seniorenwoningen en 
de erfafscheldingen van de tuinen van de bestaande 
woningen zijn gemaakt, en een invulling, die per ruimte 
kan verschillen. Zo ontstaat een verscheidenheid aan 

0.5 Overzicht binnenterrein 



ruimtes en kan eenvoudig een deel van de openbare 
ruimte tijdelijk geannexeerd warden. 

De interactie met de open bare ruimte wordt zowel voor de 
bestaande als voor de nieuwe woningen geoptimaliseerd. 
De bestaande woningen krijgen een voortuin van waaruit 
direct contact met de openbare ruimtes mogelijk is en 
de nieuwbouw orienteert zich op de openbare ruimtes 
en kan delen van de gevel openzetten waardoor de 
woonkamer doorloopt in de openbare ruimte of de 
woning als loggia gaat fungeren. Hierdoor ontstaat 
een wijk die opgedeeld is in binnenterreinen en met 
elkaar verbonden door een langzaam verkeersnetwerk 

0.6 lmpressie binnengebied 

en een centrale zorgstraat. Binnen de kleinschalige 
binnengebieden ontstaat samenhang door het 
gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel voor deze 
terreinen. 

Conclusie 
Dit project laat een ruimtelijke verdichting random 
het centrum zien (waarbij een buiten centrum milieu 
omgezet wordt tot een centrum stedelijk milieu), zonder 
daarbij de ruimtelijke kwaliteiten van de wijk uit het oog 
te verliezen, het versterkt deze zelfs. Door aan de hand 
van het bestaande de verdichting te ontwerpen ontstaat 
een generieke, maar tevens locatiespecifieke oplossing. 
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VOORWOORD 

Voor u ligt het eindverslag van mijn afstuderen. 
Met zes andere studenten ben ik in februari 2007 
begonnen met het Grey Power Ill atelier: Krimp. Voor 
ik began met afstuderen had ik niet verwacht dat ik een 
woningbouwproject in een herstructureringswijk zou 
maken, maar uiteindelijk ben ik hier toch op uitgekomen. 
Misschien verwachtte ik wel dat ik een groat gebouw zou 
ontwerpen, zoals ik die altijd zag bij de afstudeerders in 
de maquettewerkplaats. Dit is het niet geworden, het zijn 
juist kleine subtiele woongebouwtjes die zich inpassen 
in hun omgeving. 
lk ben altijd al ge"interesseerd in inpassing in de context 
en in het bekijken van projecten op verschillende 
schaalniveaus. Dit is oak in mijn andere projecten aan 
de TU en aan mijn prijsvraaginzendingen te zien. Aan 
de hand van de analyse uit het begin van het project 
heb ik een locatie gekozen die mij mijn hele studententijd 
al aangetrokken heeft. Zodoende heb ik een project 
kunnen realiseren in een context die mij zelf zeer boeit. 
Hierbinnen ontstond de mogelijkheid om naar hartenlust 
te kijken naar de context en flink in en uit te zoemen. 
Oak kreeg ik de kans me een keer te verdiepen in de 
indeling van de openbare ruimte. 

Nu, eind mei 2008, komt er een eind aan mijn 
afstudeerproject. lk ben zeer tevreden over het 
eindresultaat; al is het een ander type project geworden 
dan ik van tevoren had verwacht, denk ik toch mezelf 
erin te herkennen. Het afstuderen is een boeiend proces, 
waarbij ik vaak stappen vooruit heb gemaakt, maar af en 
toe oak even terug moest. Een boeiend aspect van het 
proces vond ik oak het samen afstuderen met andere 
studenten in een atelier. Je blijkt toch niet alleen te zijn 
bij het afstuderen, ieder ervaart het natuurlijk op zijn 
eigen manier, maar er ontstaat toch een gevoel van 
saamhorigheid. lk wil dit voorwoord afsluiten met het 
bedanken van mijn ateliergenoten voor de reflectie op 
de verschillende projecten, de gezelligheid en de koffie. 
Oak wil ik mijn afstudeercommissie bedanken; Bas 
Molenaar, Jacob Voorthuis, Ralph BrodrUck en Mark van 
der Poll. Zij hebben mij met hun kennis en varierende 
kijk op het project verder geholpen en gestimuleerd. Als 
laatste wil ik mijn vriendin Saskia bedanken voor haar 
steun, inzet, constructief inzicht en geduld gedurende 
mijn afstudeerproject. 

lk wens u veel plezier bij het lezen van mijn 
afstudeerverslag. 

Renze Evenhuis 

Eindhoven, mei 2008 
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1 INLEIDING 

Ons land staat de komende jaren een enorme verandering van de bouwopgave te wachten. 

De VinEx wijken waren waarschijnlijk de laatste grootschalige uitbreidingen van Nederland. De 

explosieve bevolkingsgroei van de 20e eeuw is ten einde en Nederland zit met een enorme 

voorraad aan woningen die langzamerhand aan het eind van hun (verwachtte) levensduur 

komen. De nieuwe opgave gaat over het omgaan met deze gegevens en over de verandering 

van kwantiteitsbouwen naar kwaliteteitsbouwen. 

Eindhoven is in de 20e eeuw, onder andere door de ontwikkeling van Philips, uitgegroeid van 

een klein marktstadje met 5.000 inwoners tot een stad met meer dan 200.000 inwoners. Hierdoor 

zijn in korte tijd veel woonwijken ontstaan die nu of binnenkort niet meer voldoen aan de huidige 

woonwensen en -eisen. 
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Grey Power 3, het derde afstudeer atelier dat zich 
bezighoudt met de vergrijzing, heeft als bijkomend 
thema bevolkingskrimp gesitueerd in Eindhoven. Onder 
begeleiding van prof. ir. Bas Molenaar is onderzoek 
gedaan naar dit thema. 
Dit thema heb ik aangegrepen om in Eindhoven, 
waar meer sprake is van bevolkingsstagnatie dan van 
bevolkingskrimp, de algemene woonkwaliteit te verhogen 
door bewust te gaan verdichten en verdunnen . Hierbij 
wordt in beide gevallen uitgegaan van de bestaande 
situatie en wordt op de kwaliteiten van de huidige 
bebouwing verder gegaan. 

De kwaliteitsverbetering doorverdichting wordt uitgewerkt 
voor de wijk het Philipsdorp. Deze typisch Eindhovense 
wijk is momenteel een herstructureringswijk waar de 
bestaande monumentale bebouwing een belangrijke 
rol speelt. Dit leidt tot de volgende probleem en 
doelstelling: 

Probleemstelling: 
Hoe kan het inbrengen van meer programma, voor 
zorg, senioren en starters, in het Philipsdorp de wijk een 
positieve impuls geven en beter /aten aans/uiten op het 
centrum zonder het bestaande, typisch Eindhovense, 
karakter aan te fasten? 

Doelstelli ng: 
Ontwerp huisvesting voor ouderen en zorgvoorzieningen 
a/s verdichting en huisvesting voor jongeren a/s 
herbestemming in het Phi/ipsdorp, zodat de wijk een 
positieve impuls krijgt en beter aansluit op het centrum, 
zonder de bestaande kwa/iteiten te ver/iezen. 

Dit project moet laten zien dat een succesvolle 
ruimtelijke verdichting random het centrum mogelijk 
is (waarbij een buiten centrum milieu omgezet wordt 
tot een centrum stedelijk milieu), zonder daarbij de 
ruimtelijke kwaliteiten van de wijk uit het oog te verliezen 
en deze zelfs te versterken. Het moet een in zekere 
mate kwantitatief probleem (het verdichtingsprogramma 
heeft een bepaalde omvang door de verwachtte groei 
van het aantal senioren in Eindhoven) oplossen op een 
generieke, maar tevens locatiespecifieke manier. 

Binnen deze opgave spelen verschillende schaalniveaus 
en de bestaande context een grate rol. In mijn studie 
ben ik door deze elementen gefascineerd geraakt. 
Van de stedelijke schaal tot en met de schaal van de 
erfafscheidingen, hoe relateren deze schalen zich tot 
elkaar en hoe gaan de verschillende schalen in elkaar 
over? Hoe kan het nieuwe reageren op het bestaande 
en wat voor relaties kunnen ze met elkaar aangaan? Of 
is het soms beter om relaties tussen nieuw en bestaand 
te voorkomen? Dit type vragen speelde een grate rol 
in het ontwerpproces en heeft ervoor gezorgd dat de 
verschillende ontwerpbeslissingen onderling gerelateerd 
zijn. 
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2. BEVOLKINGSMUTATIES (GROEI, STAGNATIE, KRIMP) 

De bevolking en de omvang en samenstelling daarvan is van grate invloed op de gebouwde 

omgeving. Momenteel zijn er grate veranderingen gaande op verschillende gebieden betreffende 

de bevolking. Na een periode van snelle graei lijkt deze af te nemen, wie weet gaat zelfs de hele 

bevolking wel afnemen. Ook verandert de samenstelling van de bevolking. De babyboomgeneratie 

nadert de pensioensgerechtigde leeftijd en dit brengt gevolgen met zich mee. Naast de verandering 

in omvang en samenstelling veranderen de eisen van de bevolking. Welke veranderingen zijn 

nou eigenlijk gaande en wat houdt dat in voor de gebouwde omgeving? 
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2.1 Bevolkingsgroei 

Tot op heden is de bevolking van de wereld en oak van 
Nederland vrijwel altijd gegroeid. Dit ging niet altijd met 
dezelfde snelheid en soms was er oak sprake van een 
plaatselijke afname. Echter was altijd de tendens van 
groei merkbaar. In de 19e,eeuw was al .een versne!Jir;ig 
van de bevolkingsgroei merkbaar (voornamelijk in 
Europa, waar de bevolking verdubbelde), maar in 
de 20e eeuw kwam deze pas echt goed op gang. In 
honderd jaar is de wereldbevolking toegenomen met 
bijna 4,5 miljard mensen, waarmee de wereldbevolking 
bijna verviervoudigd is. Geen wonder dus dat iedereen 

!\Iilllons 

ingesteld is op groei, oak al lijkt het onmogelijk dat deze 
groei altijd door zal blijven zetten. In de westerse wereld 
is al duidelijk een afname van de groei zichtbaar, 

De bevolkingsgroei werd onder andere veroorzaakt door 
de verbeterde leefomstandigheden en daarmee gepaard 
gaand de langere levensverwachting van mensen. De 
groei van de wereldbevolking zal de komende tijd nag wel 
doorzetten, maar dan voornamelijk in Azie, Afrika en in 
mindere mate in Zuid-Amerika. Maar uiteindelijk zal oak 
daar de groei gaan afnemen en de huidige verwachting 
is dat rand 2200 de wereldbevolking zal stabiliseren. 

Figure 1. Loog-m-m world population gr<mth. 1750 to 2050 
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2.1 en 2.2 De wereldbevolking groeide heel geleidelijk, maar in de afgelopen eeuw plotseling exponentieel (bran: The World at six billion, p5&7) 
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2.2 Nederland 

In Nederland zal de groei van de bevolking eerder 
afnemen dan gemiddeld in de wereld en wellicht zal de 
bevolking zelfs gaan krimpen. Een andere belangrijke 
bevolkingsontwikkeling die al jaren zichtbaar is, is 
namelijk een afname van het geboortecijfer per vrouw. 
Langzamerhand is deze aan het zakken onder de 
twee, het cijfer dat nodig is voor een stabiele bevolking 
(afgezien van in- en emigratie). Dit wordt in absolute 
aantallen nu nag gemaskeerd doordat de leeftijd die 
mensen bereiken nag steeds stijgt, maar dit zal in de 
toekomst wel zichtbaar warden. Een tijdelijk resultaat 
van de hogere leeftijd en het afnemende geboortecijfer 
is ontgroening en vergrijzing van de bevolking. 
In de onderstaande bevolkingspiramides (schematisch) 
is zichtbaar gemaakt wat dit allemaal betekent voor 

de samenstalling van de bevolking. In de groeiperiode 
was de bevolkingspiramide zoals de linker afbeelding. 
De grootste bevolkingsgroep was de jeugd en in de 
leeftijdscategorieen daarboven werd het aantal mensen 
steeds kleiner, waardoor er een piramidevorm afbeelding 
ontstaat (hier komt de naam bevolkingspiramide oak 
vandaan). Door de langere levensverwachting bereiken 
meer mensen een hogere leeftijd en wordt de piramide 
bovenaan breder. En door de afname het geboortecijfer 
wordt de piramide onderaan smaller. Dit is de vorm die 
de bevolkingspiramide nu en in de komende 30 jaar zal 
hebben (met kleine verschuivingen). Daarna zal naar 
alle verwachting de grate groep senioren (die nu voor de 
omkering van de piramide zorgt) overleden zijn en vlakt 
de piramide af. Op den duur zal dit kunnen leidden tot 
een vrijwel ~elijkmatig verdeelde bevolking (afbeelding 
rechts). 

2.3, 2.4 en 2.5 De leeftijdsopbouw van de bevolking veranderd door een lager geboortecijfer en hogere leeftijd. 
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2.2.1 Wat staat ons te wachten? 
Sinds dhr. W. Derks van de Universiteit van Maastricht in 
2006 op grate schaal aandacht genereerde voor de kans 
op bevolkingskrimp in Nederland warden steeds meer 
mensen en gemeenten zich ervan bewust dat groei niet 
vanzelfsprekend is. 
In het rapport dat het Ruimtelijk Plan Bureau als reactie 
publiceerde wordt uitgegaan van een afname van de groei 
tot2035, waarin Nederland een maximaal inwonersaantal 
van 17, 1 miljoen bereikt, waarna de bevolking langzaam 
weer gaat afnemen (dit is de uitkomst van het meest 
waarschijnlijke scenario). In hetzelfde rapport wordt ook 
verwacht dat het aantal geboren kinderen per vrouw zal 

• 1000 

stabiliseren rand de 1,75. 
Dat Nederland vergrijst en dat de groei van de bevolking 
aan het afnemen is staat vast, maar het blijft toch moeilijk 
om precies te voorspellen water gaat gebeuren. 
Een van de moeilijkheden daarbij is dat de vergrijzing 
en de groei of krimp van de bevolking niet gelijk over het 
land verdeeld is. In de steden zal de bevolking naar alle 
verwachting !anger blijven groeien en op het platteland 
zal de krimp zich eerder inzetten. Dit houdt in dat krimp 
ook een vraagstuk van verschuiving is. 

:u.O()O -------------------------
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2.6 Prognose van het RPB voor de bevolkingsmutatie van Nederland (bron: Krimp en Ruimte, p.43) 
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2.2.2 Verschuiving 
Oat verschuiving een grate ral speelt in het debat over 
bevolkingskrimp blijkt al doordat er in sommige delen 
van Nederland (zoals Parkstad Limburg en het oosten 
van Graningen) nu al krimp optreedt terwijl de rest van 
het land nag graeit. Ten tijde van de enorme graei van 
de bevolking waren er al delen van het land die sneller 
graeiden dan anderen. Nu de graei afneemt houdt 
dat in dat in een aantal, om bepaalde redenen minder 
aantrekkelijke, regio's de bevolking helemaal niet meer 
toeneemt of zelfs afneemt. De redenen daarvoor kunnen 
heel verschillend zijn, varierend van gebrek aan werk, tot 
afgelegen ligging, tot verwaarloosde woonomgevingen. 
Verschuiving van de bevolking zal met de verdere 
stabilisatie van de bevolking alleen nag maar aan belang 
winnen. Dit heeft oak te maken met de drang naar graei 
van de gemeentes. Door de voorafgaande graeiperiode 
is alles ingesteld op graeien. Als dit niet gebeurd ontstaat 
er paniek en wordt er van alles georganiseerd om de 
graei weer op gang te helpen. Dit resulteert (mits goed 
uitgevoerd) alleen in aanvoer van nieuwe inwoners van 
elders en dus oak in afname van de bevolking elders. 
De verschuivingen in de bevolkingssamenstelling zijn oak 
nag gaande. De gemiddelde leeftijd verschuift nag steeds 
omhoog, doordat er steeds meer senioren komen en het 
aantal jongeren min of meer gelijk blijft. Maar daarmee 
houdt de verandering in bevolkingssamenstelling nag 
niet op. Over een jaar of 30 zal die grate graep senioren 
langzamerhand komen te overlijden, waardoor het 
percentage senioren weer afneemt, al zal die wel hoger 
blijven dan vroeger, omdat mensen !anger leven. 
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2.7 Per gemeente verschilt het of er groei of krimp op gaat treden. 
Dit word! naast de bevolkingsstagnatie ook enorm door verschuiving 
veroorzaakt. (bron: Krimp en Ruimte, p.51) 



2.2.3 Omvang beroepsbevolking en aantal 
huishoudens 
De bevolkingsgroei neemt af en de samenstelling van 
de bevolking is aan het veranderen. Dit houdt in dat 
er ook veranderingen komen in de omvang van de 
beroepsbevolking en het aantal huishoudens. 
De omvang beroepsbevolking is momenteel zeer groot 
door de babyboom van na WOii en de enorme groei 
van de bevolking in de 20e eeuw. Deze groep mensen 
nadert echter de pensioengerechtigde leeftijd waardoor 
de omvang van de beroepsbevolking aanzienlijk zal 
slinken. Aan de andere kant is de instroom van jeugd 
in de beroepsbevolking minder hoog dan de uitstroom 
van senioren, doordat het geboortecijfer flink omlaag 
is gegaan in de afgelopen 50 jaar. Dit houdt in dat de 
beroepsbevolking al binnen afzienbare tijd zal gaan 
krimpen, terwijl de groep senioren tegelijkertijd behoorlijk 
groeit. 
In tegenstelling tot de afname van de groei van de bevolking 
en aanstaande afname van de beroepsbevolking staat 
de toename van het aantal huishoudens. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de gemiddelde huishoudens steeds 
kleiner worden. Naast dat het geboortecijfer afneemt 
(waardooreen gezin gemiddeld minderkinderen heeft)zijn 
er ook steeds meer een- of tweepersoons huishoudens. 
Dit wordt veroorzaakt door het grotere aantal senioren 
en de individualisering van de samenleving . De senioren 
wonen vaak alleen of met partner en jongeren gaan op 
vroegere leeftijd op zichzelf wonen en beginnen juist 
weer later aan een eigen gezin. Dit houdt in dat het aantal 
huishoudens voorlopig nog behoorlijk blijft groeien. 
Daarnaast blijft ook de ruimtebehoefte per persoon 
waarschijnlijk groeien, wat ook zijn reflectie heeft op de 
woonwensen. 

2.3 Ruimtelijke gevolgen 

Nederland vergrijst, de beroepsbevolking en uiteindelijk 
zelfs de bevolking gaat afnemen. Onvermijdelijk heeft 
en krijgt de Nederlandse samenleving hiermee te 
maken. Hieraan kleven naast nadelen ook mogelijke 
voordelen, zoals: een grotere groep mensen heeft vrije 
tijd (de groep pensioensgerechtigden groeit), meer 
ruimte en een hogere woon- en woningkwaliteit. Kan 
Nederland meeliften op de golf van de vergrijzing en 
bevolkingsstagnatie en daarmee zijn eigen kwaliteiten 
versterken? 

2.3.1 Krimp (beroeps)bevolking Nederland 
Een van de gevolgen van de vergrijzing van Nederland, 
een algemeen westers fenomeen, is afname van de 
beroepsbevolking. Dit probleem komt al zeer dichtbij en 
speelt nu al in veel gebieden. De voorspelling is dat in 
2011 voor het eerst in Nederland de beroepsbevolking 
een daling vertoont, die zich daarna voort zal zetten. 
Aanvankelijk wordt dit nog opgevangen door een hoger 
wordende arbeidsparticipatie, maar ook daar komt een 
eind aan. Echter de mensen die de pensioengerechtigde 
leeftijd bereiken zijn steeds vitaler en willen zich inzetten 
voor de samenleving. Momenteel heeft een 65plusser nog 
10 gezonde jaren voor de boeg (mannen en vrouwen). 
Naast de aanwezige wil van senioren is het ook nuttig 
voor de samenleving , door inzet van hun kennis of tijd in 
consultancy, kennisoverdracht, zorg of oppassen . 
Naast een afname van de beroepsbevolking is 
een algemene stagnatie van de bevolking te zien. 
Gemiddeld is de bevolkingsgroei in Nederland 
de afgelopen jaren ontzettend afgenomen en in 
enkele delen bestaat al bevolkingskrimp. Dit geeft 
mogelijkheden op de nu nog overspannen woningmarkt. 
Doordat de bevolkingstoename en uiteindelijk ook de 
huishoudentoename stagneert, kan de kwaliteit van de 
woningen verbeterd worden, in plaats van de kwantiteit 
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voorop te stellen. De huidige woningvoorraad voldoet 
op twee fronten niet aan de eisen . Bouwtechnisch 
gezien ligt het probleem voornamelijk bij de 
vooroortogse en vroeg naoorlogse huizenvoorraad. 
En tevens is de vraag naar grotere woningen met 
meer buitenruimte in een rustige, ruime, groene en 
veilige omgeving veel grater dan het aanbod. Ook 
wonen in een stedelijke omgeving wint in populariteit. 
De mogelijke ontspanning op de woningmarkt kan op 
den duur tot woningoverschot leiden. Hierdoor zullen 
theoretisch gezien de slechtste woningen leeg komen te 
staan en kan de algemene kwaliteit warden verhoogd . 

2.3.2 Verandering van de bouwopgave 
Voor de bouwopgave betekent dit ten eerste dat er 
niet meer blind gebouwd hoeft te warden om aan de 
aantallen woningen te kunnen voldaan, omdat de groei 
minder wordt. Daarnaast moet voor andere doelgroepen 
gebouwd gaan warden, omdat in het verleden 
voomamelijk voor gezinnen is gebouwd. Zoals eerder is 
opgemerkt komen er steeds meer een en tweepersoons 
huishoudens waar ook gepaste huisvesting voor moet 
warden gevonden. Hieronder vallen naast de senioren 
ook de starters, die steeds later of helemaal niet meer 
aan een gezin beginnen. Deze twee doelgroepen 

onn.chot (xlOOO woningen) tekort (xlOOO woningen) 

16 

·80 -40 ·2C () 20 

CJkoop meerg 
CJkoop eengez 
•huur meerge 
• huur ee z 

00 SJ 100 

2.8 Er is tekort aan bijna alle woonmilieus, alleen van het buiten centrum wonen is een groat overschot. (bran: Nata Wonen, p.48) 



hebben natuurlijk heel verschillende woonwensen, al 
zijn er ook een aantal overeenkomsten te herkennen. Bij 
de groeiende groep senioren moet wel bedacht worden 
dat het er nu steeds meer warden, maar dat dit aantal 
over 30 jaar langzaam weer gaat afnemen. Ook dan 
moet de voor hun gecreeerde woningvoorraad nog zijn 
nut hebben. 

2.3.3 Woonwensen 
Verschillende doelgroepen hebben verschillende 
woonwensen, maar toch zijn er een aantal 
gemeenschappelijke tendensen waar te nemen. In de 
"Nota Wonen; Mensen, wensen, wonen", worden de 
woonmilieus in een vijftal opgedeeld, waarvan er drie 
betrekking hebben tot het leven in de stad. Aan de hand 
van deze woonmilieus (en de overschotten en tekorten 
daaraan) zijn een aantal woonwensen af te leiden. In de 
stedelijke woonmilieus is er een overschot aan buiten 
centrum woningen en zijn er tekorten aan centrum 
stedelijke en groen stedelijke woningen. 
Met buiten centrum wonen wordt bedoeld het wonen 
in de stadswijk, zoals in naoorlogse etagebouw en 
grondgebonden wijken, vooroorlogse tuindorpen en 
vooroorlogse etagebouw. Met centrum stedelijk wonen 
wordt bedoeld het wonen in de binnenstad of in nieuwe 
stedelijke centra en . met groen stedelijk wonen wordt 
bedoeld wonen in een ruimer opgezette omgeving in de 
stad zoals recente uitbreidingen en groeikernen. Hierin 
is meer ruimte voor groen en openbare ruimte, zowel 
prive als publiek. 
Het buiten centrum wonen valt eigenlijk buiten de boot. 
Het zit precies tussen de twee populaire woonvormen 
in. Het is niet het wonen in de complexe, dynamische 
binnenstad en ook niet in de ru ime, groen opgezette 
wijk. 
Twee uiteenlopende groepen woonwensen zijn hieruit 
afleesbaar. De wens tot wonen in een dynamische, 
centrale omgeving met voorzieningen in de nabijheid, 

welke bij de doelgroepen senioren, starters en eventueel 
jonge gezinnen hoort. Daarnaast de wens tot wonen 
in een rustige, groene, ruim opgezette omgeving, voor 
de doelgroepen gezinnen met kinderen en eventueel 
vitale senioren. Natuurlijk kunnen de woonwensen 
nog meer gespecificeerd worden, zoals de wens naar 
nultredenwoningen van senioren. 

Naast deze woonwensen is ook de wens voor meer 
ruimte van groot belang. Mensen hebben per persoon 
steeds meer ruimte nodig en dit zet zich in de toekomst 
nog steeds door. Hierdoor is een deel van de bestaande 
voorraad inmiddels niet meer geschikt voor de originele 
doelgroep, maar kan dat deel wel geschikt gemaakt 
worden voor andere doelgroepen. 

2.3.4 Van kwantiteit naar kwaliteit (en het verhogen 
van de algemene woon- en woningkwaliteit) 
De woonwensen van mensen wijkt dus af van het 
marktaanbod. Dit is tot op heden nooit een probleem 
geweest omdat er altijd sprake was van krapte op de 
woningmarkt, maar doordat de bevolking minder hard 
groeit, kan de woningmarkt gaan ontspannen. Hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid om de omslag te maken van 
bouwen van kwantiteit naar bouwen van kwaliteit. 
De omslag heeft te maken met een tweetal eisen 
betreffende de kwaliteit. Dit zijn de bouw- en 
woontechnische eisen en de eisen van de bewoners (de 
woonwensen). Bij nieuwbouw zal in de meeste gevallen 
al aan deze eisen voldaan worden, maar bij oudere 
woningen is dit niet het geval. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat de bestaande woningvoorraad en renovatie/ 
herstructurering daarvan een steeds groter deel van de 
bouwopgave gaat inhouden. Doordat er minder nieuwe 
huizen nodig zijn ontstaat de kans om de bestaande 
woningen aan te passen aan de huidige eisen (zowel 
bouw- en woontechnisch als met de woonwensen) en zo 
de algemene woningkwaliteit te verhogen. 
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De bestaande woningvoorraad is vaak verouderd 
en voldoet daardoor niet meer aan de bouw- en 
woontechnische eisen. Daarom moet per wijk of per 
woning gekeken warden wat het aanpassen van de 
woning aan bestaande bouw- en woontechnische eisen 
inhoudt en of de kosten hiervan opwegen tegen de baten. 
Hierbij spelen naast financiele middelen ook zaken als 
cultuurhistorische waarde een rol. 
Wat betreft de woonwensen is in de vorige paragraaf 
duidelijk geworden dat veel bestaande woonwijken daar 
niet aan voldoen. De mogelijkheid bestaat om bestaande 
buiten centrum wijken omgebouwd warden naar centrum 
stedelijk wonen of naar groen stedelijk wonen. 
Door in buiten centrum wijken woningen weg te halen, 
samen te voegen of te vervangen, kan meer ruimte 
ontstaan, zowel prive als openbaar en zowel binnen als 
buiten. De woningen kunnen waar nodig grater gemaakt 
warden en de wijken kunnen binnen de bestaande 

opzet ruimer gemaakt warden. Het rechterdeel van 
afbeelding 2.9 en 2.10 illustreert dit. Dit verdunnen van 
de wijk, er komen uiteindelijk minder woningen, kan 
de woonkwaliteit verhogen door ruimere woningen en 
een hoogwaardigere en ruimer opgezette buitenruimte 
(zowel openbaar als prive). 
Om de wijken om te bouwen tot centrum stedelijk 
wonen zal de dichtheid verhoogd moeten warden. Door 
toevoeging van functies en meer wonen kan aanzienlijk 
verdicht warden en kan een centrum stedelijk milieu 
ontstaan. Met het inbrengen van het nieuwe programma 
kan een meerwaarde behaald warden door de 
aanwezigheid van functies en de openbare ruimte kan 
opgewaardeerd warden. De linkerdelen van afbeelding 
3.10 en 3.11 laten dit verdichten zien. Deze strategie van 
verdichten en zet zo de bestaande woningvoorraad in 
om aan de vraag van de toekomst te voldoen. 

2.9 De bestaande woningvoorraad heeft een overschot aan buiten centrum milieus 
2.10 De buiten centrum milieus kunnen omgezet worden in centrum stedelijk wonen en in groen stedelijk wonen 



2.3.5 Verdichten en verdunnen 
Door een combinatie toe te passen van het aanpassen 
van de woningvoorraad aan de bouw- en woontechnische 
eisen en het verdichten en verdunnen om beter aan 
de woonwensen van het centrum stedelijk wonen en 
het groen stedelijk wonen kan de algemene woon- en 
woningkwaliteit verbeterd warden. Nieuwbouw moet 
hierbij warden ingezet om dit te versterken. Dit kan zowel 
in de te verdichten als in de te verdunnen delen. Bij het 
aanpassen aan de bouw- en woontechnische eisen 
moet gekeken warden naar de specifieke eisen van de 
doelgroepen in de centrum stedelijke wijken en in de 
groen stedelijke wijken. Deze strategie van verdichten 
en verdunnen kan tevens fluctuaties in bevolkingsaantal 
en aantal huishoudens opvangen door met het aantal 
te verdichten of verdunnen delen in te spelen op de 
ontwikkelingen. Bij de bouw van senlorenwoningen 

moet naast de komende groei van het aantal senioren 
oak rekening gehouden warden met de afname van 
dat aantal senioren daarna en met wat er dan met die 
woningen kan gebeuren. 



2.4 Casus Eindhoven: Hoe werkt verdichten en 
verdunnen in een stad die niet gaat krimpen, maar 
waar wel de bevolking stabiliseert en vergrijsd? 

De inzet van een strategie van verdichten en verdunnen 
voor het opwaarderen van de algemene woon- en 
woningkwaliteit heeft ingrijpende ruimtelijke gevolgen 
voor een stad. Om deze beter te kunnen begrijpen wordt 
deze strategie in het volgende deel in de stad Eindhoven 
uitgewerkt. 

Eindhoven is een grate stad (die buiten de nog hard 
groeiende Randstad ligt), die zoals gemiddeld in 
Nederland nog niet gaat krimpen de komende jaren, 
maar ook niet erg hard meer gaat groeien. (De groei van 
Eindhoven ligt beneden het Nederlands gemiddelde dit 
komtdoorde groei in het westen van het land .) Daarnaast 
krijgt ook Eindhoven te maken met de gevolgen van de 
vergrijzing. 

··~ · '11\f .Pl .. 
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2.11 Volgens de prognose van het Ruimtelijk Plan Bureau ligt Eindhoven de komende jaren als licht groeiende gemeente in een licht krimpend 
gebied. (bron: Krimp en Ruimte, p. 51) 
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3 EINDHOVEN; HISTORIE, OPBOUW EN WONEN 

* KNUPPELWEGGETJE 
STADSMUUR 

OVERZICHT VAN EINDHOVEN IN 
ZklN VROEGSTE BEGIN 

3.1 Ontstaanslocatie Eindhoven (bron: Het begin van een stad als Eindhoven, p.100) 
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3.1 Opbouw en geschiedenis 

Eindhoven is een van de steden waarvan altijd wordt 
gezegd datze geen geschiedenis hebben. Natuurlijk isdit 
niet waar, elke plek en elke stad heeft een geschiedenis 
en die van Eindhoven wijkt alleen af van die van andere 
steden. Eindhoven is opgebouwd uit een klein stadje met 
vijf dorpen daaromheen en is pas de laatste honderd 
vijftig jaar echt is gaan groeien. 

Eindhoven is ontstaan op het hoger gelegen gebied 
de bergen (nag steeds herkenbaar in de Eindhovense 
straatnamen) tussen de riviertjes de Gender en de 
Dommel. In latere tijden is het verplaatst naar een lager 
gelegen gebied meer richting het punt waar deze rivieren 
bijeenkomen. 

Tussen de 9e en 13e eeuw groeide de invloed van 
Eindhoven in de regio. Eindhoven ging zich ontwikkelen 
tot handelscentrum voor de omliggende nederzettingen. 
Deze nederzettingen zijn de huidige stadsdelen van 
Eindhoven; Gestel (en Blaarthem), Stratum, Strijp, 
Tongelre en Woensel. In 1232 had Eindhoven zich 
ontwikkeld tot een vesting en kreeg het van Hertog 
Hendrik van Harlingen stadsrechten. Dit hield onder 
andere in dat Eindhoven voortaan een weekmarkt mocht 
houden, waardoor de handel (oak in de regio) bevorderd 
werd. Zo kreeg het (kleine) stadje Eindhoven een 
belangrijke rol in een omgeving met veel grotere (qua 
land) nederzettingen. 

De band tussen Eindhoven en de omringende dorpen 
is altijd blijven bestaan en in de loop der eeuwen 
steeds hechter geworden, al bleven het tot 1920 nag 
zelfstandige dorpen. Vanaf 1800 begint langzamerhand 
de industrie zijn intrede te doen en vestigen zich meer en 
meer fabriekjes in Eindhoven. In de 19e eeuw waren de 
textiel- en tabaks- (voornamelijk sigaren) industrie 

de belangrijkste industrieen. De groei van de industrie 
en oak van de stad Eindhoven had gevolgen voor de 
omringende dorpen, onder andere omdat Eindhoven 
(met een oppervlak van slechts 75 hectare) niet genoeg 
ruimte had voor de huisvesting van de arbeiders en de 
fabrieken. 
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3.1.1 Stedebouwkundig 
Van groat belang voor de geschiedenis van Eindhoven is 
oak de oprichting van Philips in 1891. Deze onderneming 
heeft een grate rol gespeeld in de ontwikkeling en 
groei van de stad Eindhoven. Philips groeide vanaf 
zijn oprichting enorm en daarvoor waren oak meer 
werknemers nodig. Deze haalden ze uit verschillende 
windstreken en moesten oak in de regio gehuisvest 
warden. In 1920 gebeurde dan water al lange tijd aan zat 
te komen, Eindhoven annexeerde de vijf randgemeenten 
(Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel) waarmee 
het oppervlak van Eindhoven groeide van 75 hectare en 
ongeveer 6000 inwoners naar 6305 hectare met bijna 
48000 inwoners (waarvan er inmiddels bijna 7000 bij 
Philips werkten). Philips was inmiddels dan oak hard 
bezig zelf huisvesting voor zijn werknemers te bouwen 
met zijn eigen bouwvereniging. Dit heeft geresulteerd 
in wijken als het Philipsdorp (1910-1923), Groenewoud 
(Woensel-west) (1923) en Drents Dorp (1931 ). Deze 
grootschalige woningbouwprojecten waren pas mogelijk 
na de invoering van de woningbouwwet in 1901 en 
waren noodzakelijk om het constante woningentekort op 
te vangen. 

Al voor de samenvoeging van Eindhoven en de 
omringende dorpen tot Groot Eindhoven was de stad 
bezig met uitbreidingsplannen, omdat met de komst van 
de industrie een versnelde groei meekwam, een groei 
die naar alle verwachting nag wel even door zou zetten. 
Het eerste algemene uitbreidingsplan is van ir.J.Cuypers 
en L.P.J.Kooken (stadsarchitect van Eindhoven) in 
1918. De ontwerpdoelstelling van de architecten luidt: 
· .... de stad Eindhoven te maken tot een gezonde, 
mooie, praktisch aangelegde industriestad' .'doelmatigh 
eid is de eerste eis van schoonheid'. (bran: Eindhoven 
stadsontwikkeling 1900-1960, p25) 
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3.2 en 3.3 Eindhoven tuinstad (bran: Eindhoven stadsontwikkeling 
1900-1960, p.26) 



In het uitbreidingsplan was de tuinstad gedachte 
zichtbaar. Deze gedachte is gebaseerd op ideeen van 
Ebenezer Howards boek 'Garden Cities of To-Morrow.' 
Hierin warden steden ontwikkeld rand een centrale 
kern. Nieuwe uitbreidingen warden ontworpen op enige 
afstand van deze kern als tuinsteden. Het interessante 
van dit model voor Eindhoven (en dat hadden Cuypers 
en Kooken natuurlijk oak gezien) is dat het Eindhoven 
van na de annexatie vrijwel een letterlijke vertaling van 
dit model lijkt te zijn. 

Bij Eindhoven was er door de ligging van de stad, metals 
natuurlijke barrieres de Dommel en de Gender, al sprake 
van een kern met daaromheen andere nederzettingen en 
daartussen kan het groen tot aan het centrum komen. 

Sinds dit eerste uitbreidingsplan zijn er verschillende 
plannen geweest om de niet aflatende groei van 
Eindhoven in goede banen te leidden. In de plannen van 
G.C.Kools (uit 1922) en J.M.De Casseres (uit 1930) is 
de radiale structuur van Eindhoven evenals het principe 

ONT'w'Ell'P ALGEMEEN UITBRElDINCSPLAN EINC*iOVEN . . / j 

3.4 en 3.5 In de uitbreidingsplannen van Kools (links) en De Casseres (rechts) zijn al elementen van he! huidige Eindhoven zichtbaar. (bron: 
Eindhoven stadsontwikkeling 1900-1960, p.40 & p.82) 
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van ringwegen al goed zichtbaar. Oak deze structuren 
sluiten duidelijk aan bij de ontstaansgeschiedenis van 
vijf dorpen rand het stadje Eindhoven. 

In het plan van Kools werd al uitgegaan van een groei van 
Eindhoven naar 200.000 inwoners (Eindhoven was de 
jaren daarvoor al enorm gegroeid en had na de annexatie 
bijna 48.000 inwoners), meer dan een verviervoudiging 
van het huidige aantal. In de wederopbouwplannen van 
1946 werd uitgegaan van maximaal 225.000 inwoners en 
eind jaren '50 wordt zelfs gesproken van een toekomstige 
stad van 260.000 inwoners. 

Ondanks deze enorme verwachtte groei blijft in 
Eindhoven de opbouw uit de stad met vijf dorpen 
zichtbaar en ontwikkelt Eindhoven zich steeds meer als 
een bloem, met Eindhoven als centrum in het midden en 
de stadsdelen als steeds verder uitdijende bloembladen 
eromheen. 

3.6 Eindhoven als een bloem met de stadsdelen als blaadjes. (bron: 
Eindhoven stadsontwikkeling 1900-1960, p.180) 
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3.2 Bevolkingsgroei Eindhoven 

De verwachtte groei van Eindhoven is niet helemaal 
uitgekomen, maar toch is het inwoneraantal van de stad 
sinds 1920 van 48.000 met 163.000 tot 211.000 (2007) 
toegenomen (de 100.000e, 150.000e en 200.000e 
bewoners werden respectievelijk in 1934-, 1954 en 1999 
geboren). 
De bevolking van Eindhoven neemt nag steeds toe. 
Echter is er zeker niet meer sprake van de sterke groei 
die zo kenmerkend was voor het eerste deel van de 20e 
eeuw. In de jaren '70 en '80 was er sprake van stagnatie 
en zelfs tijdelijk afname van de bevolking. Vanaf eind 
jaren '80 is de stad echter weer aan het groelen, maar 
wel op een bescheiden tempo. De verwachting is dat 
deze groei de komende jaren langzaamaan minder 
wordt. Hiermee wijkt Eindhoven niet af van de landelijke 
trend van stagnatie van de bevolking. Wei verschilt het 
per regio en zelfs per stad of dorp of en wanneer de 
bevolking op zal gaan houden te groeien en misschien 
zelfs gaan krimpen. Er zljn verschillende prognoses 
die verschillende bevolkingsaantallen voor Eindhoven 
voorspellen . De prognose van Eindhoven zelf stelt dat 
de Eindhovense bevolking nag tot na 2020 zal blijven 
doorgroeien tot het aantal van 228.000 inwoners. Dit is 
dus nag een groei van 17.000 inwoners. 
Volgens een prognose van de provincie Noord-Brabant 
zal Eindhoven echter slechts tot 221 .000 inwoners 
doorgroeien. Het is opmerkelijk te zien dat steden 
zelf vrijwel zonder uitzondering uitkomen op een 
hogere prognose dan de provincie of een ander, meer 
onafhankelijk, orgaan. 

De minder snelle toename van de bevolking, de 
bevolkingsprognose en de enorme bouwproductie van 
de afgelopen eeuw zorgen ervoor dat er minder veel 
nieuwbouw plaats hoeft te vinden dan tot nag toe het 
geval was. Wei zit Eindhoven met een enorme voorraad 

woningen die in de laatste honderd jaar gebouwd 
zijn. Een groat deel van deze woningen is inmiddels 
verouderd of is aan het verouderen. Dit zal een groat 
deel van de bouwopgave van de toekomst gaan 
bepalen. In de aanpak van deze woningen zit echter 
oak de mogelijkheid om Eindhoven een kwaliteitsimpuls 
te geven. Tot nu toe werd er voornamelijk gebouwd 
om aan de vraag te kunnen voldoen, er was sprake 
van een chronisch woningtekort, een tijd lang zelfs het 
grootste woningtekort van Nederland. Maar nu ontstaat 
er de mogelijkheid voor een omslag van kwantiteit naar 
kwaliteit. 

110(>)).,---------------------::i 

~~~+---------------.._..-~H 

l~ tt.HIH~fH•itt:lfoDi.HH:i.l!HtlHl~MIHH'HtlM.t-ll'OofHIHHHH•'t-R-rH'I 

1700JOO K HH:HHH HH:tfl-llHJoiHl~HH:HJ.ilHt·IHl*lllH:HH'Hll*l'H,*lllfl 

l l('ol)l)(l ttHHHHMHHH~IJ1~iKl'Uol~HHH HIH~lffl+H1--.HH~~l+tti<HIHI 

l i \l#.1 - . __ ....... '-"loAl..I ___ .......,. ....... _. ....... _-""""_..__. _ _ 

1~11 1'7 lf'lS 1)171 i Ii-' IMJ '"4 IN~ IMI '"' l??l 1~ ),.. 'm ~ ~~ 1Ql'A 

3.7 In de jaren 70 en '80 stagnatie en zelfs tijdelijke krimp van de 
bevolking (bron: bevolkingsprognose Eindhoven 2005-2025, p.9) 
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3.8 Langzame stagnatie van de groei in de toekomst. (bron: 
bevolkingsprognose Eindhoven 2005-2025, p.10) 
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3.3 Wonen in Eindhoven 

3.3.1 Woningvoorraad 
Voor de omslag van kwantiteit naar kwaliteit moet 
natuurlijk rekening gehouden warden met de enorme 
hoeveelheid woningen die de laatste honderd jaar 
gebouwd zijn. Wat voor rol spelen deze in Eindhoven? 
Hoe maken zij deel uit van de stad? 

Ondanks de enorme groei van Eindhoven is het wel 
altijd een stad van dorpen gebleven . Zelfs in de huidige 
structuur zijn de vijf oude dorpen random het centrum 
nag steeds herkenbaar en door deze opbouw kunnen 
de groengebieden oak nag steeds tot aan het centrum 
komen. De riviertjes die aan de basis stonden van de 

3.9 Eindhoven opgedeeld in bouwperiodes (bron: Morfologische atlas, 
bewerkt door Rianne Flippo en Bart-Jan van 't Slot) 
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geschiedenis van Eindhoven zijn niet overal in de stad 
meer zichtbaar, maar ze verdelen de stad nag wel 
steeds in stadsdelen en ze zorgen ervoor dat iedereen 
in de stad, inclusief de bewoners van het centrum, dicht 
bij het groen is. Dit maakt Eindhoven oak tot Mn van de 
groenste steden van Nederland. 

Dat Eindhoven een stad van dorpen is heeft oak zijn 
reflectie gehad op het grootste deel van de bebouwing. 
Een doorsnede van Eindhoven laat geen typisch 
(westers) stedelijk beeld zien, maar een plotseling begin 
van bebouwing dat in dezelfde intensiteit doorgaat 
tot aan het stadscentrum waar het een plotselinge 
schaalvergroting ondergaat. 

3.10 Huidige structuur Eindhoven met de groene natuurgebieden 
tot in het centrum. De Iossa stadsdelen zijn nog afleesbaar in 
bloemstructuur 



oooooOO~Doooooo 
3.11 en 3.12 Opbouw westerse stad en opbouw Eindhoven 

3.13 De opbouw van Eindhoven bestaat uit wijken die veel overeenkomsten vertonen. 

Eindhoven is opgebouwd uit allemaal woonwijken die 
veel overeenkomsten vertonen. Het woonmilieu in deze 
wijken is te omschrijven als 'buiten centrummilieus'. Dit 
houdt in dat de wijken redelijk ruim zijn opgezet, maar 
oak weer niet zo ruim dat zeals groen ervaren warden. 
Het zit tussen het stedelijke en het groene woonmilieu 
in. Net als in het hele land is er in Eindhoven veel 
vraag naar centrum-stedelijke woonmilieus en naar 
groen stedelijke woonmilieus en is er (zelfs nag meer 
dan gemiddeld in Nederland) een overschot aan buiten 
centrum woonmilieus. 

3.3.2 Woonwensen 
De bestaande woningvoorraad voldoet daardoor niet aan 
de woonwensen, wat tot nu toe niet tot problemen leidde 
vanwege de constante woningschaarste. Nu lijkt deze 
af te gaan nemen en ontstaat de mogeljjkheid om meer 
aan de vraag te gaan voldoen. Naast dat de bestaande 
woningvoorraad niet voldoet aan de woonwensen, 
voldoet een deel ervan oak niet aan de bouwtechnische 
en woontechnische eisen. Dit wil zeggen dat een deel 
van de woningen fysiek niet meer voldoet aan de eisen 

en er gekeken moet warden bij deze woningen of het nag 
zin heeft om ze te behouden en op te waarderen of dat 
deze vervangen moeten warden door andere woningen. 

In Eindhoven stabiliseert de hoeveelheid inwoners 
langzamerhand en deze zou in de toekomst eventueel 
zelfs kunnen gaan afnemen. Dit betekent echter niet dat 
er dan ook minder woningen en minder woonoppervlakte 
nodig is. Door het teruglopen van de gemiddelde 
woningbezetting (de prognoses varieren tussen net 
onder de 2 personen per huishouden van de gemeente 
tot bijna 2,2 personen per woning van de provincie) en 
de toenemende benodigde woonruimte per persoon zal 
de woonbehoefte alleen nog maar toenemen. 

Naast deze verandering zal de woningvraag oak wijzigen 
door de verandering in bevolkingssamenstelling die de 
komende jaren plaats zal vinden. Eindhoven vergrijst, 
net als de andere delen van de westerse beschaving. Al 
vergrijzen steden over het algemeen minder snel dan niet 
stedelijke regio's, zal het aantal 55plussers in Eindhoven 
tussen 2002 en 2030 naar verwachting toch met 20.000 
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toenemen tot ongeveer 72.000 en dan meer dan 30% 
van de bevolking opmaken (25,7% in 2002). 

De opkomst van deze senioren gaat gepaard met een 
toenemende vraag naar nultredenwoningen en woningen 
waar eventueel zorgaanbod mogelijk is. Oak wijkt de 
woonwens van deze senioren af van vroeger en komt 
er meer vraag naar extramurale oplossingen en naar 
kleinschalige projecten. Daarom zoekt de Gemeente 
Eindhoven oak naar ruimte voor kleinschal ige projecten 
in bestaande buurten. Hierdoor zou het voor senioren 
mogelijk moeten warden om langer midden in de 
samenleving te blijven staan, wat past bij de toenemende 
vitaliteit van senioren. 

Een andere reden voor het teruglopen van de gemiddelde 
bezetting per woning is datjongeren tegenwoordig eerder 
op zichzelf gaan wonen en daarnaast later beginnen met 
het stichten van een gezin. Dit gebeurt oak in Eindhoven 

wat nag versterkt wordt doordat er een Universiteit 
gevestigd is. Dit zorgt voor een groat aantal starters (als 
een- of tweepersoons huishoudens) en voor een groat 
tekort aan starterswoningen. 

bl Td e 0 rnvang en prognose 1 van d E' dh e 1n ovense ·P ussers, in a so ute aanta en en procenten 55 I b I II 

jaar 55-64 Jaar 65-74 Jaar 75 iaar en ouder SS jaar en ouder Totale 

abs % abs % abs % abs % bevolking 

2002 21259 10,4 17466 8,5 13804 6,7 52529 25,7 204773 

2005 22810 11,0 17550 8,4 14526 7,0 54886 26,4 208180 

2010 24253 11,3 17549 8,2 15798 7,4 57600 26,9 214445 

2015 24473 11, 1 19909 9,0 16410 7,5 60792 27,6 220118 

2020 26453 11,7 21299' 9,4 17115 7,6 64867 28,7 225813 

202.5 28046 12, 1 21650 9,4 19312 8,3 69008 29,8 231641 

2030 27976 11 ,8 23475 9,9 20645 8,7 72096 30,4 237259 

3.14 Prognose Eindhovense 55-plussers (bran: Koepelvisie wonen voor senioren, p.7) 
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4 STRATEGIE VERDICHTEN EN VERDUNNEN IN EINDHOVEN 

Uit analyse van de beschikbare gegevens over de bevolkingsprognoses voor Eindhoven en 

Nederland valt af te leiden dat Eindhoven niet extreem zal gaan krimpen. Voorlopig lijkt er nog een 

groei te gaan plaatsvinden, gevolgd door stagnatie en eventuele afname. Dit zijn natuurlijk alleen 

prognoses en de werkelijkheid zou hiervanaf kunnen wijken. Wei duidelijk is dat het aantal senioren 

toeneemt en zal blijven toenemen en dat de gemiddelde bezettingsgraad voor woningen afneemt. 

Ook is er veel vraag naar centrum stedelijke woonmilieus en groen stedelijke woonmilieus. Vanuit 

deze voorwaardes is een scenario geschetst om de algemene woningkwaliteit in Eindhoven op te 

waarderen waarbij eventuele bevolkingskrimp of groei opgevangen kan worden. 
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4.1 Eindhoven opgedeeld in zones 

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar gewenste 
woonmilieus kan de stad opgedeeld warden in 
verschillende zones, welke aan de verschillende milieus 
kunnen gaan voldoen. Hierin zou ruimte moeten komen 
om delen van de buiten centrum milieus om te zetten 
in groen stedelijke woonmilieus en centrum stedelijke 
woonmilieus. 
In Eindhoven blijken er dan twee logische opties te zijn 
om deze opdeling te maken. Als eerste is er de optie om 
in en random het centrum van Eindhoven in te zetten op 
centrum stedelijk en daarbuiten op groen stedelijk. Een 
andere optie die gezien de geschiedenis van Eindhoven 
ook mogelijk is, is om in de originele kemen (dus 
Eindhoven en de vijf omringende dorpen) in te zetten op 
centrum stedelijk en daartussen en omheen op groen 
stedelijk. 

4.1en4.2 Schematische weergave beide opties. Links de concentratie 
rondom het centrum en rechts de concentratie in de originele kernen 
van Eindhoven. 
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4.2 Verdichten en verdunnen in Eindhoven 

Uitgaande van de bestaande opbouw van de wijken van 
Eindhoven kan beredeneerd warden wat zou moeten 
gaan gebeuren om de gewenste woonmilieus te bereiken. 
In de delen waar een groen stedelijk milieu beoogt wordt 
zal moeten warden verdund en daar waar een centrum 
stedelijk milieu voorzien is zal moeten warden verdicht. 

Het woningaanbod gaat hierdoor beter voldoen aan de 
wensen en het biedt oak aanknopingspunten voor het 
verbeteren van de algemene woonkwaliteit. In de gebieden 
waar verdund gaat warden ontstaat meer ruimte voor 
openbare (groene) ruimte, grotere tuinen en waar nodig 
grotere woningen (bestaande woningen kunnen oak 
samengevoegd warden) . In de te verdichten gebieden 
ontstaat door de inpassing van nieuwe elementen 
een nieuwe impuls om de hele wijk op te waarderen. 
Er ontstaat meer draagkracht voor voorzieningen, er 
is opwaardering van de openbare ruimte mogelijk en 
bestaande woningen kunnen aangepast warden op de 
nieuwe situatie. 

De opmerkelijke stadsopbouw van Eindhoven vraagt 
ook voor de verdichtings- en verdunningsopgave een 
speciale aanpak. Eindhoven is altijd een stad van 
dorpen en een dorpse stad gebleven en dit behoort ook 

4.3 Verdunnen en verdichten in de Eindhovense context 
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tot h~ar imago. Daarom moet er ook op gepaste manier 
verdicht en verdund warden. Het huidige centrum is altijd 
het stedelijke hart van Eindhoven geweest en dit wordt 
oak behouden. De omringende dorpskernen blijven ook 
dorps en daarom zal daar niet verder verdicht warden. 
Dit houdt in dat er gekozen wordt voor de optie om in en 
random het centrum te gac;in verdichten en daarbuiten te 
gaan verdunnen. 

4.2.1 Doelgroepen verdichting en verdunning 
Bij de creatie van de verschillende woonmilieus wordt 
geconcentreerd op verschlllende doelgroepen. Bij de 
verdichting random het centrum staan de starters, jonge 
gezinnen en senioren ~entraal. Deze doelgraepen 
lijken in eerste instantie tegenstrijdig, maar toch tonen 
ze een aantal overeenkomsten. Jongeren kunnen zo 
namelijk dicht bij de dynamiek van de stad en het werk 
zltten en ouderen kunnen zo dicht bij de voorzieningen 
zltten, die zich concentreren rand het centrum. Hiervoor 
is het natuurlijk wel noodzakelijk dat de benodigde 
voorzieningen zich oak daadwerkelijk daar bevinden. 
De voorzieningen die momenteel nag ontbreken 
zijn zorggerelateerd, terwijl deze voorzieningen van 
groat belang zijn voor de senioren. Daarom wordt in 
de verdichtingszone een aantal zorgconcentraties 
aangebracht, waardoor meer draagkracht wordt 
gecreeerd voor de senior<;ln die zich er willen vestigen. 
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4.4 en 4.5 Schematische weergave voor en na de verdichting en 
verdunning. Random het centrutn word! de dichtheid vethoogd 
en daarbuiten juist verlaagd. Zo wordt meer aan de woonwensen 
tegemoetgekomen. 

Zo ontstaat meer draagvlag voor zelfstandige woningen 
voor senioren in de wijk. Ook grenzen deze gebieden 
aan de (verdunde) stadsdelen, waar ze tevens als 
zorgpunt voor fungeren. Op deze manier wordt ook het 
ruimtetekort van de (veel te kleine) verzorgingshuizen 
opgelost waar Eindhoven momenteel mee kampt. Veel 
van de benodigde ruimte kan in de wijk opgelost worden 
en is er minder ruimte nodig voor grootschalige bouw . 
De kleinschalige, typisch Eindhovense bebouwing die in 
de verdichtingszones zo ook de zorgsector van genoeg 
ruimte kan voorzien is door zijn schaal goed aanpasbaar 
voor toekomstige situaties zoals na de vergrijzing . 
Voor de verdunning in de periferie wordt geconcentreerd 
op wat ruimere woningen, waar gezinnen en liefhebbers 
van meer ruimte goed kunnen gedijen. De voorzieningen 
zijn hier op een wat grotere afstand, maar in ruil hiervoor 
is erwel meerruimte. Vooreen deel van de voorzieningen 
kan natuurlijk altijd nog worden teruggevallen op de oude 
dorpskernen . 
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4.6 De ring van wijken rondom het centrum word! verdicht, terwijl in de wijken daar weer omheen de wijken verdund worden . 
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4.3 lnvloed van verdichting en verdunning op de 
ruimtelijke structuur van Eindhoven 

4.3.1 Bepaling centrum 
Voor de bepaling van het verdichtingsgebied is gekeken 
naar de huidige en toekomstige plannen voor het 
centrum van E.indhoven. Een b.elangrijk d~ij;l.speelt 
het voormalige Philipsterrein Strijp S. Strijp S is een 
terrein op korte afstand van het huidige centrum, waar 
Philips sinds de jaren '20 vele producten ontwikkelde en 
produceerde. De ontwikkeling is echter verhuisd naar 
de High Tech Campus in het zuiden van Eindhoven en 
de productie naar andere landen, waardoor dit centrale 
terrein, dat tijdens de bouw nog in de periferie lag, vrij 
komt voor andere doeleinden. De gemeente kiest ervoor 
om hiervan een creatief en cultureel centrum te maken, 
als toevoeging op het huidige centrum. Met behoud van 
een groot deel van de industriele bebouwing wordt dit 
terrein de komende 20 jaar omgebouwd. 
Strijp S en het bestaande centrum wordt gezien als een 
tweepolig centrum waarin ook verschillende functies hun 
plaats vinden. Het centrum lijkt uitgerekt te worden met 
als opmerkelijk verbindingspunt het Philips stadion met 
parkeerplaats, waar het op zijn smalst is. Dit terrein wordt 
momenteel ook ontwikkeld als het stadionkwartier. 

4.3.2 Verdichting rondom het nieuwe centrum 
Rondom het centrum is een ring van wijken 
geconcentreerd die (voor een groot deel) het dorpse 
karakter van Eindhoven bepalen. Door deze in te zetten 
als hoge dichtheid woonzone tussen het centrum en 
de grote stadsdelen ontstaat een interessante situatie. 
De voorzieningen van het centrum zijn goed bereikbaar 
en ook de natuur is nabij. Door in deze delen van de 
stad zorg toe te voegen worden het geschikte zones 
voor senioren. De nabijheid van de stad trekt juist ook 
jongeren dit zou een interessante combinatie kunnen 
zijn. In deze typische wijken zouden mensen ook kunnen 

4.7 Het bestaande centrum en Strijp S warden samen een nieuw 
tweepolig centrum. Goed te zien is hoe de groene gebieden tot het 
centrum de stad binnenkomen. 

4.8 De ring van wijken random het centrum kan verdicht warden, met 
daarin ook zorgvoorzieningen. 
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blijven wonen als ze ouder warden. Om het typische 
Eindhovense karakter van deze wijken, en daarmee van 
Eindhoven, te behouden wordt er op schaal van de huidige 
korrel verdicht en niet op een veel grotere schaal. Hierin 
wordt oak rekening gehouden met de verhoudingen en 
relatieve schaal tussen oud en nieuw, wat misschien nag 
wel belangrijker dan de absolute schaal. 

Deze ring van wijken bestaat grotendeels uit vooroorlogse 
wijken die ontstaan zijn door de groei van Philips. Deze 
wijken zijn redelijk ruim opgezet, maar niet heel groen, 
zoals te zien is in de schematische doorsnede van 
Eindhoven. Er is dus ruimte genoeg om de wijken te 
verdichten. Bij deze verdichting moet per wijk gekeken 
warden water met de bestaande structuur en bebouwing 
gebeurd en hoe deze geschikt gemaakt kan warden voor 
de beoogde doelgroepen. Hierbij moet vooral opgelet 
warden dat de seniorenwoningen als nultredenwoningen 
gerealiseerd moeten warden. Oak de inpassing van de 
zorgvoorzieningen behoeft de nodige zorg, omdat deze 
als voorzieningen voor de verdichte ring, maar oak voor 
de wijken eromheen zullen gaan dienen. 

4.3.3 Verdunnen in de periferie 
Zoals te zien was in de uitbreidingsplannen van Eindhoven 
zijn de wijken buiten de te verdichten ring voornamelijk 
naoorlogse wijken en de originele kernen van de vijf 
dorpen rand Eindhoven. In de naoorlogse wijken li!;jt 
de voornaamste verdunningsmogelijkheid door hun 
ruimtelijke opzet en doordat deze langzamerhand (en 
niet allemaal tegelijk) oak aan vernieuwing toe zijn . 

Door elders in de stad te gaan verdichten wordt beter 
aan de algemene vraag naar woningen voldaan en kan 
er oak binnen afzienbare tijd begonnen warden met het 
verdunnen van wijken in dit deel van Eindhoven. Dit kan 

omgezE1t wordt naar een groener en ruimer woonmilieu. 
Dit zou ~unnen gebeuren rand de bestaande groene 
gebieden en random de oude riviertjes van Eindhoven, 
maar het Is oak mogelijk om te vergroenen in delen waar 
nu nag h$lemaal geen groan aanwezig is. 

op verschillende manieren gebeuren, hierbij moet wel 4.9 De verdunningswijken zijn van elkaar gescheiden door het centrum 
rekening gehouden warden dat het bestaandewoonmilieu en de groengebieden die tot aan het centrum komen. 
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4.4 Herstructureringswijken 

De verdichtings- en verdunningsstrategie leent zich 
uitstekend voor een gefaseerde aanpak. Dit is goed te 
combineren met de levensduur van bestaande wijken en 
de vraag wanneer wijken toe zijn aan een opwaardering. 
De huidige herstructureringswijken zouden daarom 
goede wijken zijn om met deze aanpak te beginnen. Deze 
woningen moeten in ieder geval aangepakt warden en 
kunnen zo gelijk in deze strategie meegenomen warden. 
Tegen de tijd dat deze wijken aangepast zijn, staan er 
alweer nieuwe wijken klaar als herstructureringswijken. 
Zodoende ontstaat er een continu proces waarin de 
gehele woningvoorraad van Eindhoven opgewaardeerd 
wordt en meer zal gaan voldoen aan de woonwensen. 
Dat een relatief groat deel van de hl.lidige 
herstructureringswijken in de te verdichten ring valt 
is positief, omdat daarmee de druk van de vraag naar 
woningen wat af kan nemen. 

4.10 De huidige herstructureringswijken liggen verdeeld over het te 
verdichten en te verdunnen deel van Eindhoven. 

4.4.1 De Eindhovense herstructureringswijken 
De gemeente Eindhoven heeft in 2000 een tiental wijken 
aangewezen als herstructureringswijken. Deze wijken 
zijn: Barrier, Bennekel, Bloemenbuurt-Zuid, Drents Dorp, 
Genderdal, Kruidenbuurt, Lakerlopen, Oud-Woensel, 
Philipsdorp en Woensel-West. Dit zijn een aantal voor
en een aantal naoorfogse wijken. De gemeente heeft de 
ambitie uitgesproken om na de aanpak van deze wijken 
meer naoorlogse wijken aan te willen pakken. 
De ambities die de gemeente bij de 
herstructureringsplannen heeft uitgesproken, houden 
onder andere in dat wijkvernieuwing bijdraagt aan: 

Het realiseren van gevarieerde woonmilieus 
Het zorgen voor passende huisvesting voor 
uiteenlopende doelgroepen 
Het tegengaan van de ruimtelijke segregatie 
Meer levensloopbestendige woningen 
Handhaving stedebouwkundige kwaliteit 
Verbetering kwaliteit openbare ruimte en 
g roenvoorzieni ngen 

In de plannen van de gemeente komen eerst de wijken 
Barrier, Bloemenbuurt-Zuid, Drents Dorp, Kruidenbuurt, 
Lakerlopen en Woensel-West aan de beurt. Voor deze 
wijken zijn inmiddels al vergevorderde plannen die 
soms oak al (deels) uitgevoerd zijn. Ter verduidelijking 
wordt er vanuit gegaan dat alle herstructureringswijken 
nag in aanmerking komen voor deze verdichtings- en 
verdunningsstrategie. 
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4.12 Sloop en nieuwbouwplannen herstructureringswijken in 2005 (bran: integrale wijkvemieuwing na 5 jaar, p.21) 
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4.5. Verdunnen in een herstructureringswijk 

Binnen de aanpak draait het om het verdunnen en 
verdichten van wijken en het daarbij verhogen van de 
woonkwaliteit en meer voldoen aan de woonwensen. 
Daarom wordt in deze paragraaf kart ingegaan op het 
verdunnen in. een herstru~tureringswijk ... . J;l.oe • .+,ou dit 
aangepakt kunnen warden en met welke ruimtelijke 
gevolgen? 
Als voorbeeld is gekozen de wijk Genderdal in Gestel. 
Dit is een wederopbouw wijk (gebouwd tussen 1945 
en 1960) welke in de te verdunnen zone ligt. Zoals de 
naam van de wijk al zegt ligt hij vlak bij de Gender en hier 
zouden ideaal groen stedelijke woonrnilieus gerealiseerd 
kunnen warden. 

4.13 Ligging Genderdal in Eindhoven 

In de wijk Genderdal staan ongeveer 1500 woningen 
(voomamelijk huur) en iets meer dan de helft daarvan 
zijn rneergezinswoningen. Het is na de oorlog de eerste 
echt grootschalige geplande uitbreiding waarbij het niet 
meer gaat om het realiseren van een afzonderlijk buurtje, 
rnaar om een hele wijk. Het plan is ontworpen door Kuiper 
. en opvallend is dat het geen radiale structuur heeft 
zoals elders in Eindhoven, maar dat er een centrale as 
gerealiseerd is (de Karel de Grotelaan) waaraan en waar 
haaks op de weg de woonwijk zich moest ontwikkelen. 
De wijk is sterk vergrijsd en is in 1997 aangewezen als 
impulswijk. Sterke punten zijn de ligging aan de Gender 
en het groene karakter daarvan en zwakke punten zijn 
het eenzijdige woningaanbod, het sociale isolement van 
veel van de bewoners, verpauperde winkelvoorzieningen 
en het gebruik van fiets en voetpaden door auto's. 

4.14 Het grootste gedeelte van Genderdal is huurwoning en gebouwd 
tussen 1945 en 1959 (bron: Sociale kenmerken van Genderdal, p.40) 
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4.15 Luchtfoto Genderdal 
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4.16 De huizen staan in rijen dwars op het park en gaan er geen relatie 
mee aan. 

4.17 De appartementen zijn georganiseerd rondom groene velden, 
waar niemand zich verbonden mee lijkt te voelen. 

4.18 en 4.19 De betonnen bouw, die op meer plaatsen in Eindhoven voorkomt heeft veel minder groen om zich heen dan andere delen van de 
wijk. 
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4.20 en 4.21 ~e woningen kunnen op verschillende wijzen meer verbonden raken met de openbare ruimte , terwijl ze ook meer prive binnen en 
bu1tenru1mte knJgen. Verdunning 1s voor de meeste aanpassingen noodzakelijk. 

De stedebouwkundige structuur moet aangepast warden 
en er moet zo verdund warden dat het groen meer 
voelbaar is in de hele wijk, waarbij het woningaanbod 
meer divers wordt. In deze wijk is al veel openbaar groen 
aanwezig, alleen is het niet allemaal goed toegankelijk 
voor de bewoners en zijn er vaak geen woningen die 
erop georienteerd of eraan ontsloten word en . 
In andere delen van de wijk is de grate hoeveelheid groen 
in de wijk helemaal niet voelbaar. Dit is voornamelijk in 
het zuidelijke deel, zowel in de wijk als aan de Karel de 
Grotelaan. 

Op grate schaal moet de groene centrale as van de 
wijk oak doorgetrokken warden naar het zuidelijke 
deel en over de hele wijk moet de relatie tussen het 
daadwerkelijke Genderdal en de wijk versterkt warden. 
Binnen de wijk zit groat verschil in kwaliteit van de 
woningen . Hierdoor lenen voornamelijk de betonnen 
woningen en de appartementen zich om te verdunnen. 
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Bij deze verdunning gaat het om creatie van meer ruimte. 
Dit betekent prive en openbare ruimte en bij prive kan er 
oak nag onderscheid gemaakt warden tussen binnen en 
buiten . Bij de betonnen woningen kan gekozen warden 
voor een geleidelijke verandering , waarbij bewoners 
eerst steeds meer ruimte krijgen door bijvoorbeeld de 
naastgelegen woning er bij te trekken of de ruimte van 
een afgebroken woning als tuin of openbare ruimte te 
gebruiken. Als er dan genoeg ruimte vrij is gekomen 
kunnen er nieuwe woningen gebouwd warden en kunnen 
de laatste betonnen woningen oak afgebroken warden. 

In het Genderdal kan zo een wijk ontstaan die een 
duidelijke relatie aangaat met de openbare ruimte 
en met de Gender. Om de werkelijke potentie van de 
wijk goed te doorgronden zal dit onderzoek doorgezet 
moeten warden en zullen de verschillende ingrepen oak 
op elkaar afgestemd moeten warden. 



4.6 Verdichten in een herstructureringswijk 

Om de verdichtingstrategie verder te illustreren is 
gekozen om de wijk het Philipsdorp verder uit te werken. 
Het is een van de vier herstructureringswijken die 
liggen in de nieuwe stedelijke, te verdichten, band. Het 
Philipsdorp neemt in Eindhoven in het algemeen, en in 
deze strategie in het bijzonder, een speciale plaats in. De 
wijk ligt als het ware tussen het huidige en het nieuwe 
culturele centrum in, naast het PSV stadion. Daarnaast 
is het de meest typisch Eindhovense wijk, die symbool 
staat voor de groei van Eindhoven door Philips en is een 
groot deel van de wijk beschermd stadsgezicht. 
De wijk ligt naast het creatieve hart en het commerciele 
centrum van de stad, maar lijkt bijna onaanpasbaar. 
Bij nadere analyse lijken er toch verschillende 
aanknopingspunten te zijn om in deze wijk met een 

4.22 Ligging Philipsdorp in Eindhoven 

gecombineerde aanpak van renovatie en nieuwbouw 
tot een geheel met hogere dichtheid te komen, welke 
aansluit bij de binnenstad . 
De raakpunten van de wijk met de geschiedenis van 
Eindhoven (en Philips), de ligging ten opzichte van 
het centrum, de symboolfunctie voor Eindhoven en de 
manier waarop de wijk als een dorp in de stad fungeert, 
wat typerend is voor Eindhoven, maken deze wijk bij 
uitstek geschikt om verder uit te werken in verband met 
de strategie van verdichten en verdunnen in Eindhoven. 
In het vervolg wordt de manier waarop verdichten 
rondom het centrum, voor senioren en starters, met een 
zorgcomponent ook voor de omringende wijken, in de 
bestaande wijk het Philipsdorp, verhoging van de woon 
en woningkwaliteit tot gevolg heeft verder uitgewerkt en 
uitgelegd. 

4.23 Het Philipsdorp ligt bij het Philipsstadion, naast het centrum van 
Eindhoven (bron: Sociale kenmerken van Philipsdorp, p.15) 
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4.24 Het grootste gedeelte van Philipsdorp is huurwoning en is voor de oortog gebouwd. 
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5 ANALYSE PHILIPSDORP 

Het Philipsdorp heeft een voor Eindhovense begrippen lange en interessante geschiedenis. 

Door de verbinding met Philips, de ligging en de opzet van de wijk is het een van de meest 

karakteristieke wijken van Eindhoven en de gemeente Eindhoven heeft dat ook erkend door een 

groat deel van de woningen en het straatbeeld als monumenten te erkennen. 

Desondanks is het Philipsdorp toch een herstructureringswijk, want de woningen en de openbare 

ruimte zijn wel degelijk aan vernieuwing toe. De vraag blijft daarom hoe daar mee om moet 

warden gegaan. 
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5.1 Het plangebied omvat het originele Philipsdorp en omringende bebouwing. Het terrein van het Philipsstadion hoorde oorspronkelijk ook bij 
het Philipsdorp . 
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5.1 Geschiedenis Philipsdorp 

5.1.1 Tijdsbeeld 
Het Philipsdorp is een wijkvan Eindhoven gebouwd tussen 
1910 en 1920 voor werknemers van Philips. In de 2e helft 
van de 19e eeuw groeide de industrie in Eindhoven en 
daarmee ook de bevolking en behoefte aan huisvesting. 
Tot de woningwet ingevoerd werd (1901) werden er 
slechts op kleine schaal arbeiderswoningen gebouwd en 
pendelden veel arbeiders tussen woonplaats en fabriek 
omdat er in Eindhoven niet voldoende huisvesting was. 
Philips was een van de groeiende ondernemingen die 
probeerde een oplossing te vinden voor de huisvesting 
van zijn werknemers . 
Dankzij de woningwet was het mogelijk subsidie van het 
Rijk aan te vragen en grootschaligere projecten op te 
zetten . Philips zocht de inspiratie hiervoor in tuindorpen 
naar Engels en Duits voorbeeld. Er werd gezocht naar 
een type fabrieksdorp met een sterk sociaal karakter, met 

een integrale visie op de leefconditie van de moderne 
fabrieksarbeider. Dit hield in; een goede woning, een 
moestuin, op korte afstand van het werk en met allerlei 
collectieve voorzieningen. 

Als locatie voor zijn fabrieksdorp had Philips een groat 
stuk land net buiten de stadsgrenzen van Eindhoven 
gekozen, in de gemeente Strijp. Ongeveer tegelijkertijd 
met de planning van het Philipsdorp breidde Philips ook 
de fabrieken uit, en kwam er naast de fabriek aan de 
Emmasingel, ook een complex in Strijp, aan de andere 
kant van het Philipsdorp. Het geplande Philipsdorp 
kwam hierdoor centraal in de Philipsgemeenschap te 
liggen. De geplande grootte van het Philipsdorp was 
tussen de 350 en 400 woningen met ongeveer 2000 
bewoners. Oat zou nogal een ingrijpende verandering 
voor de gemeente Strijp, met 3000 inwoners, betekenen, 
daarom probeerde de gemeente ook de komst van het 
Philipsdorp te voorkomen. 

5.2 en 5.3 Port Sunlight, van W.H.Lever, nabij Liverpool, was een van de projecten waar Philips inspiratie uit putte voor zijn eigen fabrieksdorp. 
(bron: Wikken en wegen, p.13) 
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5.1.2 Concept 
Het stedebouwkundig plan van het eerste deel van 
het Philipsdorp is gemaakt door G.J. De Jongh, oud 
stedebouwku ndige van Rotterdam en tevens schoonvader 
van Anton Philips. Bij het maken van het plan heeft hij 
praktische en conceptuele ideeen gecombineerd. Vanuit 
de tuinstad gedachte ontwierp De Jongh een centrale 
openbare ruimte, de 'Green' waaromheen de woningen 
georganiseerd waren. De centrale 'Green' als middelpunt 
van het dagelijkse leven komt voort uit het idee van het 
vredige Engelse village, waarbij sport, spel en vermaak op 
de 'Green' kan plaatsvinden en alle dorpsvoorzieningen 
er omheen gesitueerd kunnen warden. 
Alie straten komen loodrecht op deze 'Green' uit en 
waren op die manier ermee verbonden. Door van alle 

~ I • 
i 

straten random de 'Green' lanen te maken werd het 
groene karakter ervan de wijk ingetrokken. Ook de 
locatie en vorm van de 'Green' zijn niet toevallig. Op deze 
locatie stand een hoeve die nog enkele jaren in erfpacht 
was, waardoor die niet meteen beschikbaar was. Door 
deze als openbare ruimte te bestempelen kon wel gelijk 
begonnen warden met het hoogst nodige, namelijk de 
woningen, terwijl daarna de collectieve voorzieningen 
geregeld werden. De vorm komt voort uit de bocht van 
de spoorbaan en de opgespannen verbinding tussen de 
Willemstraat (aangelegd in 1884 ter verbetering van de 
verbinding tussen Strijp en Eindhoven) en het centrum 
van Strijp (nu het Trudoplein). De twee holle krommingen 
van de 'Green' die hierdoor ontstaan warden beantwoord 
door de bolle krommingen op de kopse kanten. 

\ 
\ 

5.4 De woningen van de eerste fase van het Philipsdorp waren rend een 'Green' georganiseerd waaraan of in ook alle collectieve voorzieningen 
geplaatst waren. (bran: Wikken en wegen, p.29) 
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In de documentatie van het Philipsdorp wordt 
naast de stedebouwkundige opzet oak altijd het 
rioleringplan (oak gemaakt door De Jongh) genoemd. 
Dit omdat het rioleringplan oak bepalend was voor de 
stedebouwkundige opzet en omdat het het eerste project 
in Strijp was met een ondergronds rioleringssysteem. 
Naast het rioleringssysteem waren het oak de eerste 
woningen in Strijp die aansluiting kregen op een gas
en drinkwaterleiding. Opmerkelijke voorwaarde voor de 
gasleiding was dat Philips moest beloven de woningen 
de eerste tien jaar niet aan te sluiten op een elektrische 
centrale. 

In de stedebouwkundige opzet wordt weinig over de 
architectuur vastgelegd. Het enige uitgangspunt is dat de 
woningen in seriesvan4 tot8woningen geschakeldworden 
tot grotere architectonische elementen. Stadsarchitect 
L.P.J. Kooken heeft de woningen in de eerste fase van het 
Philipsdorp ontworpen. Dezelfde L.P.J. Kooken was later 
(samen met J. Cuypers) verantwoordelijk voor het eerste 

5.5 De kromme lijnen die bij de 'Green' te zien zijn komen ook terug in 
de straten en zijn te herleiden naar de romantische landschappelijke 
benadering van De Jongh. 
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stedebouwkundig ontwerpplan van Groot Eindhoven 
(nag voor de annexatie). In dit plan waren oak de ideeen 
van de tulnstad duidelijk zichtbaar, waar hij eerder (in het 
klein) mee had gewerkt in het Philipsdorp. 
Kooken gebruikte in zijn architectuur middelen als een 
gemeenschappelijke plint, een samenhangende kapvorm 
en het benadrukken van midden- en hoekpartijen om de 
architectonische eenheid van een stedebouwkundige 
serie woningen te benadrukken. 

De meeste woningen kregen geen voortuin, omdat Philips 
er (na eerdere slechte ervaringen) niet op vertrouwde dat 
de bewo11ers die goed zouden onderhouden. Wei kregen 
ze grate achtertuinen waarin groenten konden warden 
verbouw~. Seide maatregelen borduren voort op de 
agrarischa ~chtergrond van de bewoners. Uitzondering 
hierop ziJn (le woningen in de Hulstlaan. Deze laan met 
een bre~er profiel en een dubbele rij bomen trok als het 
ware de 'green' de buurt in en hier waren wel voortuinen 
aanwezig, om het groene karakter te benadrukken. 

5.6 De Hulstlciat in 1916. De Hulstlaan verbond de wijk met de 'Green' 
en had als erilge straat in het Philipsdorp voortulnen. (bron: Philips' 
Woningbouw 1900-1990, p.61) 



5.7, 5.8 en 5.9 De woningen worden samengevoegd tot een grotere serie. Naast individuele woningen is er daardoor een groter (maar nog 
behapbaar) deel herkenbaar. (bron 6.6: Philips'Woningbouw 1900-1990, p.48) 
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In 1910 zijn de eerste 133 woningen gebouwd en tot 
1915 zijn er nog 160 woningen gereedgekomen in de 
eerste fase van het Philipsdorp, naar gelang er meer 
grand beschikbaar kwam . In deze fase was nog een 
verdere uitbreiding voorzien, waarbij het geheel zou 
moeten aansluiten op de bebouwing in de naastgelegen 
wijk Schouwbroek, maar als gevolg van de inflatie (in 
1914) is dit nooit gerealiseerd. l\la deze eerste fase van 
het Philipsdorp is er echter nog wel een aantal keer 
uitgebreid, met de laatste uitbreiding in 1923. De 2e, 3e 
en 4e fases van het Philipsdorp zijn allen stuk voor stuk 
interessante plannen, voornamelijk ook door de inzet 
van K.P.C. De Bazel, die naast zijn werk aan de wijken 
ook een belangrijke bijdrage aan de stedelijke structuur 
van de westflank van Eindhoven heeft geleverd. Deze 
uitbreidingen warden hier niet verder besproken omdat 
die niet (of nauwelijks) bij het afstudeerproject betrokken 
zijn en ook niet op hetzelfde stedebouwkundige concept 
van de situering rond de 'Green' voortborduren. 
Wei van belang is de Se fase, waarin een deel van het 
gebied uit de 1 e fase verder wordt ingevuld. Het gaat 
hierbij om een deel dat eerder onbeschikbaar was 
doordat er enige tientallen oude woningen, waaronder 
een rij woningen van de Strijpse linnenfabrikant Elias, 
stonden. Deze plek vormde een rare plek tussen de 
verschillende delen van het Philipsdorp en is ingevuld 
door voort te borduren op eerdere stedebouwkundige 
ideeen. De architect van dit deel was bedrijfsarchitect 
C.Smit, die ook betrokken is geweest bij de eerdere 
delen van het Philipsdorp. De invulling van C. Smit heeft 
het karakter van een lappendeken, waarbij hij gebruik 
maakt van de meer kubistische blokken van De Bazel 
en meer historiserende architectuur. Naast verschil 
in architectuur is ook het oude stratenpatroon van de 
inmiddels verdwenen woningen nog goed zichtbaar in 
de wijk . 
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5.10 Een lege plek in het Philipsdorp wordt door C. Smit ingevuld met 
kleinere arbeiderswoningen. Het oude stratenpatroon is ook zichtbaar 
in eerdere delen van het Philipsdorp. (bron: Oud Strijps Nieuwsblad) 



5.2 Situatie Philipsdorp 

Ten tijde van de bouw lag het Philipsdorp nag buiten 
de stadsgrens van Eindhoven. Oat is inmiddels wel 
veranderd; het Philipsdorp ligt zeer centraal in de stad in 
een dynamisch gebied. 
Het Philipsdorp was gelegen tussen het dorp Strijp en 
de stad Eindhoven en kwam met de annexatie van 1920 
al redelijk centraal in de stad te liggen. lnmiddels lag het 
Philipsdorp oak centraal in het gehele Philipscomplex. 
Door de uitbreiding van de fabriekscomplexen naar Strijp 
S, T en R kwam het Philipsdorp en dan voornamelijk de 
centrale 'Green' centraal te liggen tussen die complexen 
en het Emmasingelcomplex. Hierdoor ging deze nag 
meer fungeren als centrum van de Philipsgemeenschap 
waar naast sportgelegenheden (waaronder voetbalclub 
PSV) over de jaren oak andere activiteiten en functies een 

plaats vonden zoals een theater en een basisschool. 
lnmiddels is er veel veranderd . Om te beginnen is het 
Philipsdorp zelf niet meer van Philips. In 1990 wordt 
de woningtak van Philips verzelfstandigd en verenigd 
onder de naam Woningstichting Hertog Hendrik van 
Lotharingen (H Hvl) wat ondertussen weer is opgegaan in 
het Woonbedrijf. Het overgrote deel van de woningen zijn 
nag steeds huurwoningen, al zijn er door de jaren heen 
een paar verkocht. Daarnaast heeft het Philips stadion 
sinds 1910 vele veranderingen ondergaan en is intussen 
de hele centrale 'Green' opgeslokt in de schaalvergroting 
van het stadion. Na verschillende veranderingen op de 
'Green', waarbij deze steeds minder groen werd, kreeg 
het Philips stadion in het begin van de jaren '90 van de 
vorige eeuw de 'Green' voor zichzelf, na de sluiting van de 
Philips schouwburg. Het stadion is inmiddels uitgegroeid 
tot een stadion voor 35.000 personen dat de omringende 
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5.11 Het Philipsstadion is door zijn afmetingen overal in de wijk 5.12 Het overgrote deel van de woningen in het plangebied zijn van 
aanwezig. woningstichting het Woonbedrijf. Een minimaal deel van de woningen 

is particulier en de gemeente is slechts eigenaar van de braakliggende 
en openbare ruimtes. (bron: Wikken en wegen, p65) 



5.13 De 'Green' in zijn oorspronkelijke staat, met bomen omzoomt en toegankelijk voor de hele wijk. 

5.14 en 5.15 Luchtfoto's van de 'Green' in 1963. Er waren meer functies bijgekomen zoals de jubileumhal en de schouwburg en het stadion is al 
duidelijk aan zijn groei begonnen (er zijn al lichtmasten aanwezig). (bron: Eindhoven in beeld) 

5.16 en 5.17 Luchtfoto's van de 'Green' bij de laatste uitbreiding van het stadion. Van een 'Green' is inmiddels nauwelijks meer sprake. (bron: 
Eindhoven in beeld) 
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huisjes van het Philipsdorp tot miniatuurhuisjes maakt. 
De overige delen van de 'Green' zijn verdwenen door 
een schaalvergroting van de infrastructuur. Het spoor 
werd in 1957 verlegd en verhoogd, en de Vonderweg 
werd aangelegd met als gevolg dat een deel van het 
park en van de Elisabethlaan werd gesloopt. 

Momenteel zit er weer een verandering aan te komen 
voor de 'Green', want het noordelijke deel van de 
ruimte die al jaren dienst deed als parkeerplaats wordt 
momenteel bouwrijp gemaakt voor hoge dichtheid wonen 
en kantoren. De Philips fabrieksterreinen in Strijp zijn 
inmiddels oak afgestoten en niet meer uitsluitend voor 
Philips. Het belangrijkste terrain (tevens het dichtst bij 
het Philipsdorp gelegen), Strijp S, wordt in de komende 
jaren omgevormd tot het nieuwe culturele en artistieke 
hart van Eindhoven. 

5.19 lmpressie van het stadionkwartier uit 2005. Het laat duidelijk de 
intentie tot hoge dichtheid zien, waarbij de hoogte naar het Philipsdorp 
toe afneemt. (bran: Woonbedrijf) 

5.18 lmpressie Strijp S. Het bestaande industriele karakter blijft 
behouden en wordt aangevuld in het masterplan van West 8. Op de 
achtergrond is het Philipsstadion zichtbaar. (bran: Skyscrapercity) 

5.20 lmpressie van het stadionkwartier uit 2005.(bran: Skyscrapercity) 



De ontwerpen voor Strijp Sen het Stadionkwartier passen 
in het beeld dat Eindhoven voor ogen heeft voor dit deel 
van Eindhoven. Er is een heel plan opgesteld voor de 
Westcorridor, een serie projecten langs het traject van 
HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer), vanaf het 
centraal station tot het vliegveld . Ook het Philipsdorp ligt 
aan dit traject en dit zorgt ervoor dat het Philipsdorp in 
een dynamische omgeving verkeerd in het centrum van 
Eindhoven. 

5.21 Het Philipsdorp ligt in een dynamische omgeving met het stadionkwartier, Strijp S en de HOV lijn. (bran: Wikken en wegen, p62) 
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5.3 Actuele situatie Philipsdorp 

Al jaren wordt er binnen Eindhoven gesproken over het 
Philipsdorp. Wat moet er gebeuren met het Philipsdorp? 
Hoe kan het aansluiten op de actuele situatie van 
Eindhoven en wat zal daarvan het gevolg zijn voor het 
karakter van het Philipsdorp? 
Het grootste deel van de woningen van de eerste fase 
van het Philipsdorp zijn in 1994 aangewezen als stedelijk 
monument en sinds 2003 geldt dit deel van Philipsdorp 
oak als beschermt stadsgezicht. 
Daarnaast is het Philipsdorp oak een van de tien 
herstructureringswijken die Eindhoven momenteel telt. 
Dit levert vragen op over de rol van het Philipsdorp in 
Eindhoven en de ontwikkelingen random het Philipsdorp 

en over de waarde van het bestaande ten opzichte van 
eventuele aanpassingen. 
In een cultuurhistorisch waardeonderzoek dat in 
opdracht van de Gemeente Eindhoven is gedaan wordt 
het volgende over het eerste deel van het Philipsdorp 
gezegd: 
'Dit is in zijn geheel een beeldbepalend ensemble van 

grate cultuurhistorische waarde. De belangrijkste opgave 
in het kader van vernieuwing en behoud ligt in het op 
een eigentijdse manier herstellen van de samenhang 
tussen ruimte en bebouwing. Ten eerste middels het 
herinrichten van de openbare ruimte; ten tweede door het 
op specifieke plaatsen terugbrengen van de voortuinen, 
als beeldbepalend element van het tuindorp.' en 'Dit 
deelgebied wordt gekenmerkt door kleine woningen met 

5.22 Bijna alle woningen uit de eerste bouwfase van het Philipsdorp zijn aangewezen als gemeentelijk monument en de hele wijk is een beschermd 
stadsgezicht. 
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woningplattegronden die qua functionaliteit niet optimaal 
zijn. Kies een consoliderende aanpak, gebruik makend 
van de bestaande kwaliteiten en buit het aanwezige 
dorpse karakter verder uit. Vooral in de openbare ruimte 
ligt hier nag een opgave door meer groen terug te 
brengen en een oplossing voor het parkeren te vinden.' 

5.3.1 Algemeen 
De bebouwing en stratenpatronen en daarmee de 
structuur van het oude Philipsdorp is nag grotendeels 
aanwezig, ondanks de onherstelbare beschadigingen 
als gevolg van de schaalvergroting van het Philipsdorp 
en het verdwijnen van de 'Green'. Het stadion wordt 
ondertussen wel als onderdeel van de wijk beschouwd. 

5.3.2 Openbare ruimte 
De open bare ruimte heeft het meeste te leiden gehad in de 
loop der jaren. Naast de al eerder beschreven aantasting 
van de centrale 'Green' zijn oak de lanen ontdaan van hun 
oorspronkelijke beplanting. Volgens enkele bewoners 
was de aanleg van nieuwe leidingen en riolering hiervoor 
de aanleiding. Dit is oak gebeurd in de andere delen van 
het Philipsdorp en vooral in het deel dat door De Bazel 
is ontworpen heeft dit zijn 'gesamtkunstwerk' ernstig 
aangetast. Oak de andere straten zijn harder geworden 
en hebben veel van hun oorspronkelijke verblijfskwaliteit 
verloren. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de toe name 
van het autoverkeer, waardoor de straten veel van hun 
breedte hebben moeten opofferen voor parkeerplaatsen. 

5.23 en 5.24 Conceptplaatjes Philipsdorp 1910 en nu. De basisstructuur van het Philipsdorp is nog grotendeels aanwezig, de openbare ruimte 
heeft echter wel enorm aan kwaliteit ingeboet, de 'Green' is bijna verdwenen en er is ook weinig groen meer in de straten te vinden. 
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Er waren al geen voortuinen aanwezig, wat het harde 
karakter van de straten alleen nog maar versterkt. 
Het stratenpatroon in het Philipsdorp is ondanks de 
verharding nagenoeg gelijk gebleven. De laatste 
ingrijpende verandering had eigenlijk al plaats met 
de laatste uitbreiding van het Philipsdorp, waarbij de 
Langdonkenstraat deels overbodig werd, door het 
verwijderen van de oude bebouwing en het invullen van 
de lege vlek in het Philipsdorp. 
De voornaamste verandering sindsdien (naast het 
parkeren) is de wijziging van de beplanting in de 
straten. Bij een aantal van de lanen is de dubbele 
rij bomen weggehaald en bij de Hulstlaan zijn ook de 
voortuinen verwijderd . Tevens is in een aantal straten 
eenrichtingsverkeer gekomen. 

Ondanks dat tijdens de laatste bouwfase van het 
Philipsdorp een grote lege vlek in het midden ervan is 
ingevuld zijn er nog steeds veel braakliggende terreintjes 
aanwezig. Opmerkelijk is dat er in de jaren '70 van de 

5.26 Het straatbeeld is verrommelt en de straten zijn echte 
parkeerstraten geworden. 

5.25 Het stratenpatroon is al die jaren vrijwel ongewijzigd gebleven. 
Alleen is er veel verkeer bijgekomen en leefruimte verdwenen. 

5.27 De nieuwbouw van de jaren '80 wijkt duidelijk af van de andere 
bebouwing in het Philipsdorp. 
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vorige eeuw oak sprake was van een herstructurering 
waarbij veel van dezelfde problemen speelden. Naast 
natuurlijk de verouderde woningen die aangepast 
moesten warden aan de tijd, betrof het oak de kwaliteit 
van de openbare ruimte, met oog op het gebrek aan 
bruikbare openbare ruimte, parkeerproblemen (toen nag 
voornamelijk vanwege de werknemers van Strijp S die 
allemaal in de wijk parkeerden) en veel braakliggende 
terreintjes. Naar aanleiding hiervan zijn er begin jaren '80 
nag een 16-tal woningen nabij en aan de Henriettalaan 
bijgebouwd, welke qua profiel en typologie duidelijk 
afwijken van de andere woningen in het Philipsdorp. 

Desondanks resteren er nag steeds onduidelijke gebieden 
in het Philipsdorp, die zorgen voor een rommelig beeld 

en een gevoel van verloedering van de buurt in de hand 
werken. Deze gebieden bevinden zich vaak aan de 
achterkant van de huizen, waardoor niemand er zich 
verantwoordelijk voor lijkt te voelen. 

Een ander rommelig terrein bij het Philipsdorp is het Van 
de Ven terrein . Van de Ven & Co is een brandstoffen 
en bouwmaterialen zaak, begonnen door Willem van 
der Ven in 1869 als kolenhandelaar. Het is altijd een 
familiebedrijf gebleven . De zaak is gelegen aan de 
zuidwest kant van het Philipsdorp, tussen het Philipsdorp 
en de Willemstraat. Momenteel zijn er een Kwik-Fit, een 
tankstation en een autowasstraat gevestigd terwijl oak 
een supermarkt op het terrein ontsloten wordt. Dit levert 
merkwaardige en gevaarlijke situaties op. 

5.28, 5.29 en 5.30 Er zijn verscheidene braakliggende terreinen in het Philipsdorp aanwezig. 

5.31 Van de Ven & Co is gevestigd aan de Willemstraat net nadat deze aangelegd is. (bron: Eindhoven in oude anzichten: een wandeling door 
Strijp, p.11) 
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5.3.3 Woningen 
Ten tijde van de bouw werden de woningen beschouwd 
als ruime arbeiderswoningen, waar hele gezinnen in 
woonden. In de beginperiode was er zelfs vaak ook nog 
sprake van kostgangers en dubbelbewoning, vanwege 
het woningtekort. In de loop der jaren is het gemiddeld 
aantal bewoners per huis afgenomen van 5 naar 2. Dit 
illustreert goed de toegenomen ruimtebehoefte van 
mensen. 
Het overgrote deel van de woningen (233 van de 309) 
zijn nog originele woningen uit de eerste fase van het 
Philipsdorp. Hiervan hebben 225 de monumentenstatus. 
De overige 8 bezitten deze status niet, volgens mij 
omdat ze op een afwijkende manier in de structuur van 
het Philipsdorp liggen. Deze ligging is terug te voeren op 
hoe een straat vroeger (bij de bouw) nog naar andere 

woningen binnen het Philipsdorp leidde. Nog eens 56 zijn 
afkomstig van de laatste uitbreiding van het Philipsdorp. 
Deze woningen zijn geen monumenten. Van de laatste 
20 woningen zijn er 16 afkomstig uit de herstructurering 
van de jaren '80 (zie boven), een losse woning is ook in 
de jaren '80 bijgebouwd en de laatste drie zijn na WOii 
gebouwd ter vervanging van de vier gebombardeerde 
woningen op de hoek van de Keerweerstraat en de 
Frederiklaan (december 1942). 

Voor het beoordelen van de bestaande woningen is het 
bovenstaande onderscheid noodzakelijk. De gemeente 
Eindhoven heeft in 2007 een onderzoek uitgevoerd 
naar de bouwtechnische en woontechnische kwaliteit 
van de woningen uit de eerste fase van het Philipsdorp 
en de uitbreidingen. Hierbij komen de eerste woningen 

5.33 Bijna alle woningen uit de eerste bouwfase van het Philipsdorp zijn aangewezen als gemeentelijk monument en de hele wijk is een beschermd 
stadsgezicht. 
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beduidend beter uit de bus dan de latere uitbreiding uit 
de jaren '20 van de vorige eeuw. 

5.3.3.1 Woningen eerste fase Philipsdorp 
In deze woningen van de architect Kooken (in 
samenwerking met Smit) zijn een negental verschillende 
typologieen te herkennen, die voornamelijk varianten op 
elkaar zijn. Alleen type B wijkt echt af van de anderen, 
deze is aanzienlijk grater (bredere beukmaat) en ook de 
indeling is anders. Van dit type zijn slechts 1 O woningen 
aanwezig, allemaal op de Frederiklaan. 
Naast de indeling is ook de verwachtte wenselijke 
grootte van de woonfuncties aangegeven, waaraan deze 
woning nog redelijk lijkt te voldoen. De indeling is echter 
niet optimaal. 
De overige woningplattegronden lijken veel meer op 
elkaar. Deze zijn grofweg in twee categorieen te delen. 
Bij alle woningen waren woon- en eetkamer vroeger 
en suite, maar bij de meeste woningen zijn deze nu 
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5.34 Er zijn slechts een paar woningen van dit type in het Philipsdorp. 5.35 en 5.36 De woningplattegrond van type B. (bron: rapportage 
monumenten Oud Philipsdorp, p.19) 
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5.37 De woningplattegrond van types A,D,E,F en K. (bron: rapportage monumenten Oud Philipsdorp, p.17) 
5.38 De woningplattegrond van types C,G en L. (bron: rapportage monumenten Oud Philipsdorp, p.18) 
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samengevoegd tot een leefruimte. Het verschil tussen de 
types A,D,E,F,K en de types C,G,L zit in de manier hoe 
en de plek waar de trap bovenkomt, bij C,G en Lis dat in 
het midden, wat een betere indeling van de slaapkamers 
mogelijk maakt. 
Bij deze types is goed te zien dat voornamelijk de 
slaapkamerindeling niet optimaal is en dat de badkamers 
te klein zijn. Deze badkamers zijn later aangebracht en 
voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. 
Woontechnisch gezien zijn de woningen (varierend van 
80-100 m2} aan de kleine kant, waarbij de slaapkamers 
en badkamer het grootste probleem vormen. 

Bouwtechnisch gezien zijn er geen structurele problemen. 
Het casco is altijd vrijwel authentiek gebleven. De 
buitengevels zijn steensmuren (ongeveer 230 mm dik) en 
in kruisverband gemetseld. Een deel van de tuinmuren 
is van hetzelfde metselwerk als het huis en hoort 
zodoende oak bij het huis. Naast het aanpassen van de 

5.39 Deze woningtypes zijn varianten op elkaar en komen het meest 
voor. 

woningen aan de huidige standaard (er ontbreekt soms 
dubbel glas, centrale verwarming, isolatie en er zijn veel 
vochtproblemen) kan gekeken warden naar optimalisatie 
van de woningindeling en eventuele uitbreiding. 

5.3.3.2 Woningen uitbreiding Philipsdorp 
Bij deze woningen uit 1923 zijn er twee verschillende 
types aan te wijzen, die eigenlijk alleen in uiterlijk 
verschillen, terwijl de plattegronden gelijk blijven. 
Deze woningen hebben een bruto oppervlak van slechts 
70 m2 en voldoen qua oppervlak niet aan de verwachtte 
woonwensen. Naast een te kleine leefruimte voor wonen 
en eten zijn oak de slaapkamers niet praktisch ingedeeld. 
Binnen hun bestaande casco's kunnen deze woningen 
oak niet voldoen aan de huidige en toekomstige eisen. 
Deze woningen moeten of warden uitgebreid of warden 
vervangen om in de toekomst te kunnen voldoen. 
Oak de bouwtechnische staat is bij deze woningen slechter 
dan bij de originele woningen van het Philipsdorp. 

5.40 Deze twee types hebben nagenoeg dezelfde plattegrond, maar 
een heel ander uiterlijk. 
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5.41en5.42. Plattegronden en foto's van woningtypes Pen R. (bron: Kwaliteitsbeeld Philipsdorp, p.14 en 15) 
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5.3.4 Tuinen 
Binnen het Philipsdorp spelen de tuinen van oudsher 
een belangrijke rol. Het is opmerkelijk dat bij de planning 
gekozen is voor grate (lees lange, diepe) achtertuinen 
en geen voortuin (aan de Hulstlaan uitgezonderd). Zoals 
eerder vermeld komt dit voort uit de angst van Philips 
voor verwaarlozing van de voortuin en benutting van de 
tuin als moestuin. 
De achtertuinen hebben een gemiddelde lengte van 
ongeveer 20 meter, dan een gang, en dan nag een 
achtertuin. Uitzondering hierop vormen de tuinen aan de 
kopse kanten van de woonblokken. Dit zijn de woningen 
aan de Frederiklaan, die door hun ligging toch al een 
bijzondere plek innemen in het Philipsdorp en een deel 

van de invulwoningen ontworpen door Smit. 
De gang die tussen de achtertuinen loopt had vroeger een 
breedte van ongeveer 3 meter en was afgeschermd van 
de tuinen door een haag van iets meer dan een meter. 
Aan het huis vast zit oak nag een deel tuinmuur, wat het 
huis en de tuin verbindt en inkijk door het achterraam 
verminderd. Het binnengebied was vroeger meer een 
verblijfsgebied dan tegenwoordig, zoals te zien is op de 
volgende pagina. In de jaren '50 werden de lange tuinen 
gebruikt om de was op te hangen. Tussen de tuinen 
doorwandelen was hier nag een plezierige bezigheid. 
Tegenwoordig is deze gang nag slechts maximaal 1,5 
meter breed en het betreedbare deel bestaat vaak uit 2 
of 3 betontegels (van 30 cm). De overzichtelijke hagen 

5.43 De woningen hebben lange tuinen. Bij de kopse kanten warden er uitzonderingen gemaakt. 
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zijn vervangen door hogere beplanting (of al heel lang 
niet meer gesnoeid) of schuttingen (van hout of beton), 
waardoor de gang door veel bewoners als onveilig 
ervaren wordt. De schuttingen en beplanting warden 
vaak niet goed onderhouden door de bewoners, met als 
gevolg dat het gangpad niet aantrekkelijker wordt. De 
oorspronkelijke tuinmuur is vaak nag wel aanwezig, maar 
dan aangevuld met andere muren en/of schuttingen. 
Daarwaarde tuinen in eerste instantie bedoeld waren voor 
het telen van eigen groente, is die behoefte daaraan in 
de latere jaren sterk afgenomen. Delange tuinen kregen 
andere functies, waaronder die voor het drogen van de 
was, zoals een van de eerdere afbeeldingen zo mooi laat 
zien. Tegenwoordig echter wordt de tuin oak voor dit doel 
veel minder gebruikt en blijkt het voor veel mensen toch 
te veel werk om de hele tuin te onderhouden. 

Een enkeling onderhoudt nag de hele tuin, maar de 
meeste mensen kiezen ervoor om een klein deel bij de 
woning te onderhouden en het deel daarachter zo in 
te richten dat er weinig mee hoeft te warden gedaan. 
Daarnaast is er nag een aanzienlijke groep die de hele 
tuin niet onderhoudt. 

De foto's op de volgende pagina schetsen een heel 
ander beeld van de binnengebieden dan de oude foto 
van de wasdag in het Philipsdorp. Wei laten ze zien dat 
in die tuinen een enorme potentie verborgen zit. Achter 
de huizen is een grate onbenutte ruimte, die wel degelijk 
kwaliteiten bezit, dat laat het vroegere gebuik al zien. 
Oak herbergen deze plekken enorm veel groen, iets 
wat in de loop der jaren in de rest van het Philipsdorp 
grotendeels is verdwenen. 

5.45 Van bovenaf lijkt het Philipsdorp veel groener dan in de straten. Dit komt omdat het meeste groen zich in de binnengebieden bevindt. (foto 
genomen vanaf ROC, de oude Philipsbedrijfsschool} 
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5.46, 5.47 en 5.48 De huidige achterpaden zijn minder breed, hebben een hogere afscheiding en zijn minder eenvoudig begaanbaar dan 
vroeger. 

5.49, 5.50 en 5.51 Slechts een enkele tuin word! nog geheel onderhouden, de meeste gedeeltelijk en een aantal helemaal niet meer. 
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5.4 Conclusie en uitgangspunten 

Het Philipsdorp heeft een voor Eindhovense begrippen 
lange en interessante geschiedenis. Door de verbinding 
met Philips, de ligging en de opzet van de wijk is het 
een van de meest karakteristieke wijken van Eindhoven 
en de gemeente Eindhoven heeft dat oak erkend door 
een groat deel van de woningen en de hele wijk als 
monumenten te erkennen. 
Desondanks is het Philipsdorp toch een 
herstructureringswijk, want de woningen en de openbare 
ruimte zijn wel degelijk aan vernieuwing toe. De vraag 
blijft daarom hoe daar mee om moet warden gegaan. 
Daarom zijn hieronder een aantal sterke en zwakke 
punten van het Philipsdorp op een rij gezet. 

Sterk: 
Het gebied heeft een dorps karakter in de positieve 
zin van het woord; zowel fysiek met kleinschalige 
en gevarieerde bebouwing, verscheidenheid aan 
bouwstijlen en woningtypes als sociaal met goede 
contacten en gemeenschapszin tussen bewoners 
onderling. 
Het gebied heeft een belangrijk cultuur historische 
waarde. Een groat deel van het gebied heeft een 
monumentaal karakter. Het gebied is verbonden met 
de geschiedenis van de stad. 

- Grote prive buitenruimtes, de tuinen zijn voor een 
zodanig centraal gelegen wijk zeer ruim. 
Het gebied ligt centraal in de stad en is gunstig 
gelegen ten aanzien van de binnenstad en het 
openbaar vervoer. 

- De ontwikkeling van een groat aantal gebieden in de 
buurt, zoals Strijp S en het Stadionkwartier. 

Zwak: 
De openbare ruimte is onderhevig geweest aan een 
groat aantal ingrijpende veranderingen, waardoor 

deze bijna volledig van verblijfskwaliteit is ontdaan. 
- Mede hierdoor is er oak een tekort aan groen in de 

wijk. 
Er zijn braakliggende terreinen in de wijk aanwezig 
die een rommelige aanblik geven. 

- De woningen zijn klein en voldoen niet meer aan de 
eisen van deze tijd. 
De tuinen van de woonhuizen zijn vaak verwaarloosd, 
wat oak (een gevoel van) onveiligheid met zich 
meebrengt. 
Er is sprake van parkeeroverlast. Het grootste 
gedeelte hiervan wordt veroorzaakt door het ROC ( dat 
binnen afzienbare tijd zal verdwijnen) en periodieke 
parkeeroverlast van het Philipsstadion (als PSV thuis 
speelt) 

- Overlast en veiligheidsrisico's verbonden aan het 
terrein Van de Ven & Co. 

Uit de sterktes en zwaktes van het Philipsdorp komen 
een aantal uitgangspunten voor de verdichtingsopgave 
naar voren; 

Behouden van het monumentale karakter van de 
wijk. Dit karakter wordt oak in de stad gewaardeerd 
en staat symbool voor Eindhoven. 
De openbare ruimte moet opgewaardeerd warden. 
Door de aanpassingen in de wijk is de openbare 
ruimte bijna al zijn kwaliteiten kwijtgeraakt. 
Het parkeren moet effectiever geregeld warden. Het 
is een van de voomaamste redenen dat de openbare 
ruimte zijn kwaliteit is kwijtgeraakt en is daarnaast 
nag een periodiek probleem. 
Er liggen mogelijkheden voor de verdichting en 
de opwaardering van de openbare ruimte in de 
braakliggende terreinen en de lange tuinen. De 
binnengebieden hebben in het verleden oak al 
bewezen voor meer doeleinden gebruikt te kunnen 
warden en zijn de verborgen groene schat van de 
wijk. 
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Het gebied moet een actieve houding aannemen 
ten opzichte van zijn omgeving en de veranderingen 
die daarin plaatsvinden. Daarin moet onder meer 
gekeken warden naar de aansluiting op de HOV-lijn, 
Strijp S en het centrum. 
De bestaande woningen moeten waar mogelijk 
behouden warden en aangepast aan de huidige en 
toekomstige woonwensen. Hierbij moet oak rekening 
gehouden warden met de ruimtebehoefte. 
De bestaande woningen kunnen moeilijk geschikt 
gemaakt warden voor senioren, vanwege de kleine 
woningplattegronden en de opdeling in verdiepingen. 
De huisvesting voor de senioren zal daarom plaats 
moeten gaan vinden in de voorgenomen verdichting. 
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6 VERDICHTING PHILIPSDORP 

Dit deel van het verslag staat in het teken van de ruimtelijke vertaling van het verbeteren van 

de woon- en woningkwaliteit door het toepassen van verdichting in de Eindhovense wijk het 

Philipsdorp. In het voorgaande is zowel het Philipsdorp als de strategie van verdichten en 

verdunnen besproken. Dit leidde tot de conclusie dat verdichten random het centrum voornamelijk 

voor starters en senioren interessant is, mits voor deze groepen genoeg voorzieningen aanwezig 

zijn. Uit de analyse van het Philipsdorp bleek dat deze typisch Eindhovense wijk, ondanks zijn 

monumentale karakter nog genoeg aanknopingspunten biedt tot verdichting. Aan de hand van de 

voorgaande hoofdstukken zijn de volgende probleem en doelstellingen betreffende het Philipsdorp 

gesteld; 

Probleemstelling: 

Hoe kan het inbrengen van meer programma, voor zorg, senioren en starters, in het Philipsdorp de 

wijk een positieve impuls geven en beter laten aansluiten op het centrum zonder het bestaande, 

typisch Eindhovense, karakter aan te fasten? 

Doelstelling: 

Ontwerp huisvesting voor ouderen en zorgvoorzieningen als verdichting en huisvesting voor 

jongeren als herbestemming in het Philipsdorp, zodat de wijk een positieve impuls krijgt en beter 

aansluit op het centrum, zonder de bestaande kwaliteiten te verliezen. 

In dit ontwerp wordt een in zekere mate kwantitatief probleem (het verdichtingsprogramma heeft 

een bepaalde omvang door de verwachtte groei van het aantal senioren in Eindhoven) omgelost 

op een generieke, maar tevens locatiespecifieke manier. 
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6.1. Programma van Eisen 

Vanuit de strategie van verdichten en verdunnen 
komt een programma naar voren met de volgende 
ingredienten; seniorenwoningen, starterswoningen en 
zorgvoorzieningen. Dit dient specifiek en kwantitatief 
gemaakt te worden voor het Philipsdorp. 
Vanuit de analyse van het Philipsdorp komt naar voren 
dat de wijk beter moet aan gaan sluiten bij Strijp S en 
het centrum, hiervoor ligt een commercieel programma 
voor de hand. Ook moet er nieuwe openbare ruimte 
gerealiseerd worden, wegens het huidige gebrek hieraan, 
en moet het parkeren beter geregeld worden. 

Om ditverderte specificeren isgekeken naardeverwachtte 
woningbehoefte voor senioren in Eindhoven. Wat hierbij 
opvalt is dat de vraag naar extramurale seniorenwoningen 
sterk toeneemt, wat aansluit bij de capaciteitsproblemen 
van de grootschalige verzorgingshuizen. Het Philipsdorp 
en de andere wijken rondom het centrum lenen zicht 
in deze strategie uitstekend voor het inpassen van 
kleinschalige extramurale woonvormen. Bij deze 
woningen is er grote behoefte aan zelfstandige 
nultredenwoningen (doelgroep 55-75 jarigen) en aan 
verzorgd wonen (75plussers), waarbij zorg op afroep 
mogelijk is. Opmerkelijk is dat bij extramuralisering een 
grote toename van het woonoppervlak nodig is. Deze 
gaat van ongeveer 25 m2 per kamer naar ongeveer 80-
100 m2 per woning. 
Om het aantal benodigde seniorenwoningen in het 
Philipsdorp te bepalen is gekeken naar de totale 
verwachtte behoefte aan seniorenwoningen in Eindhoven. 
In het kader van de verdichtings- en verdunningsstrategie 
worden deze allemaal gerealiseerd in de te verdichten 
zone. Dit betekent natuurlijk niet dat senioren niet in 
andere delen van Eindhoven kunnen gaan wonen, want 
hier zijn natuurlijk al wel seniorenwoningen en andere 
woningen aanwezig. Alleen de concentratie komt meer 6. 1 Het PvE bestaat voor het grootste deel uit seniorenwoningen 
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rondom het centrum te liggen, net als de voorzieningen 
voor de zorg. Door huidige uitbreidingsplannen van 
zorgcentra en de toename van het aantal senioren in 
bevolkingsprognoses van Eindhoven te vergelijken 
wordt het aantal te bouwen seniorenwoningen voor de te 
verdichten wijken geschat op 3500 woningen . 
Aan de hand van het aantal woningen in de te verdichten 
wijken (bijna 14.500) wordt recht evenredig hieraan het 
aantal te bouwen seniorenwoningen per gebied bepaald. 
Hierdoor zullen alle wijken in de ring rond het centrum 
met ongeveer 25% verdicht worden. Voor het plangebied 
houdt dit een minimale toename van 80 woningen in, 
waarbij nog aangetekend moet worden dat eventueel 
afgebroken of samengevoegde woningen qua aantal 
ook terug gebouwd moeten worden in het Philipsdorp. 
Ook moeten de bestaande woningen worden aangepast 
aan de huidige wensen, wat tevens een uitbreiding, 
gewijzigde indeling of samenvoeging tot gevolg kan 
hebben. 
In de wijk zijn reeds een supermarkt, een school en 
enkele kleine winkels aanwezig en dit zal uitgebreid 
worden met de commerciele functies om aan te sluiten 
bij het centrum en Strijp S en de benodigde zorgfuncties. 
Deze zorgfuncties zijn; een zorgkruispunt met zusterpost, 
apotheek, dietist, huisarts, tandarts, oogarts, fysiotherapie 
en een kinderopvang, fitness en sporthal. Tevens moet 
er een nieuw buurthuis gerealiseerd worden. 
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6.2 Ontwerpbenadering Philipsdorp 

Op de schaal van het hele Philipsdorp zijn er een aantal 
belangrljke uitgangspunten. Hierin moet ruimte gevonden 
worden voor nieuwe openbare ruimte, verdichting met 
woningen, verdichting met functies en aansluiting op het 
centrum en Strijp S. 

Het ligt voor de hand om de verbinding met Strijp S en 
het centrum te leggen op de plek waar die twee elkaar 
ook ontmoeten, namelijk bij het stadion. De Frederiklaan 
(de straat tussen het stadion en het Philipsdorp) ligt al in 
de oorspronkelijke opzet van ir. G.H. de Jongh als een 
boog gespannen tussen het centrum en de toenmalige 
nieuwe fabrieksterreinen van Strijp S. Door deze laan 
te transformeren tot een commerciele promenade 
worden het centrum en Strijp S beter op elkaar en op het 
Phllipsdorp aangesloten. 

6.2 Bestaande bebouwing van het Philipsdorp, met in het rood Strijp S 
(links) en het centrum. 



Vanwege hetcultuurhistorische belang van hetPhilipsdorp 
en de staat van de woningen zijn grote wijzigingen in 
de ruimtelijke opzet van de wijk uitgesloten. Het aantal 
locaties voor de verschillende soorten van verdichting en 
de nieuwe openbare ruimte wordt daardoor ook beperkt. 
Wei wordt zo gelijk al de mogelijkheid gecreeerd om 
een locatiespecifieke en karakteristieke oplossing te 
bedenken. De nieuwe openbare ruimte en de verdichting 
zullen geplaatst worden op de bestaande braakliggende 
terreinen, de binnenterreinen met de lange (vaak 
in onbruik geraakte) tuinen en het Van de Ven en Co 
terrein. 
Bij het plaatsen van deze de verschillende functies speelt 
de relatie tussen openbaar en prive een grote rol. De 
zorgfuncties zijn hierbij meer publiek toegankelijk en de 
woningen zijn meer prive. Ook de bestaande woningen 
veranderen hierdoor al, doordat in hun bestaande 
achtertuin ander programma wordt ingebracht. Deze 

6.3 Het centrum en Strijp S worden verbonden langs de Frederiklaan. 
De verdichting van het Philipsdorp zal plaats vinden binnen de 
bestaande structuur op de lege plekken en in de diepe tuinen. 

woningen word en hierdoor anders georienteerd en krijgen 
de mogelijkheid zich tot nieuwe types te ontwikkelen die 
aansluiten bij de nieuwe wensen. 
Vanwege de openbaarheid van de zorgfuncties moeten 
deze goed toegankelijk zijn. Daarom, en vanwege de 
verspreiding door de wijk heen, worden de zorgfuncties 
aan de straat geplaatst, terwijl de woningen meer prive 
in de binnenterreinen staan. Door de opzet van de wijk 
ontstaat zo een centrale straat waaraan de verschillende 
zorgfuncties liggen, evenals een aantal bestaande 
woningen (vaak koppen van rijtjes). De zorgfuncties 
dienen ook als aankondiging en als buffer voor de nieuwe 
woningen in het achterliggende gebied. Deze 'zorgstraat' 
gaat fungeren als een soort rits, die de (nieuw ontstane 
binnengebieden van de) wijk aan elkaar ritst. 
Het creeren van nieuwe openbare ruimte in voormalige 
achtergebieden heeft naast gevolgen voor de bestaande 
woningen ook gevolgen voor de bestaande straten. De 

6.4 De zorgfuncties (gestreept) liggen centraal, maar toch verspreidt in 
de wijk. Zo ontstaat een 'zorgstraat' waarvan de onderdelen dienen als 
'kop' van ieder binnengebied. 
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6.5 en 6.6 Zowel de openbare ruimte als de prive ruimtes veranderen door de verdichting. 

straten (de dwarsstraten ten opzichte van de centrale 
straat met daaraan de zorgfuncties) verliezen een deel 
van hun functie, doordat de achtergebieden nu oak als 
openbare ruimte fungeren, die onderling te koppelen 
zijn. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om het parkeren 
en de doorvoer in de straten te optimaliseren. 

6.2.1 Gelaagdheid 
De ingrepen in het Philipsdorp zorgen ervoor dat er 
nieuwe lagen bovenop het bestaande komen te liggen, 
die orientatie, routing en concentraties op andere 
plaatsen leggen. 
In eerste instantie zijn zo drie lagen, drie basiselementen, 
te herkennen bovenop de bestaande structuur. 
Deze lagen zijn; de verbindingsstraat tussen Strijp 
S en het centrum, de centraal gelegen straat met 
zorgvoorzieningen en de nieuwe structuur van openbare 
ruimte en seniorenwoningen, gescheiden van het 
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bestaande stratenpatroon door de bestaande woningen 
en de zorgvoorzieningen. 
Dit concept op het niveau van het Philipsdorp heeft 
respect voor de historie van de wijk, maar is niet bang om 
daar nieuwe waarde aan toe te voegen. De afzonderlijke 
elementen van het plan word en in de volgende paragrafen 
verder uitgewerkt. 
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6.3 Frederiklaan; verbinding tussen Strijp S en 
centrum 

De ontwikkeling van Strijp S tot cultureel en creatief 
centrum is inmiddels begonnen en het centrum is steeds 
verder naar Strijp toe aan het groeien, helemaal na de 
ontwikkeling van de Witte Dame en de rest van het 
Emmasingelkwartier. Ter hoogte van het Philipsdorp en 
het Philips stadion zit hier nag een barriere tussen. Dit 
wordt deels opgelost doordat oak de parkeerplaats bij het 
stadion ontwikkeld wordt tot het stadionkwartier. Echter 
oak de Frederiklaan kan in de aansluiting tussen de twee 
delen van het centrum een grate rol spelen en daarbij 
oak het Philipsdorp beter op zijn buren laten aansluiten. 

De Frederiklaan heeft in de loop der jaren een aantal 
vormveranderingen gekend, waarbij het eerst de 
omranding van een groen middenterrein was. Hier 

6.9 Op de hoeken van de Frederiklaan zitten afwijkende woningtypes, 
waar vroeger commerciele functies zaten en nu soms nag zitten. 
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6.8 De Frederiklaan is de aangewezen plek om het Philipsdorp aan te 
laten sluiten op zijn omgeving. 

6.10 Groen is nag steeds aanwezig aan de Frederiklaan, maar een 
echte lasn is het al lang niet meer. 



waren oak de voorzieningen van het Philipsdorp, de 
buurtwinkeltjes, gevestigd . Dit is nag te zien aan de 
hoekwoningen, die hier speciaal op ingericht waren. In 
sommige hiervan zit nag steeds een winkel, zoals een 
postzegelhandelaar. 
De 'Green' van het Philipsdorp werd steeds minder groen 
en oak de Frederiklaan had hier last van. De dubbele 
bomenrij in het midden van de straat moest wijken 
voor steeds meer parkeren. Later is er wel weer groen 
teruggekomen, maar aan de zijkanten van de straat 

Om van de Frederiklaan de verbinding tussen het 
centrum en Strijp S te maken moet er naast de 
bestaande ruimte voor auto's oak meer ruimte voor 
voetgangers komen. Daarom wordt de stoep aan de 
kant van het Philipsdorp breder gemaakt zodat hier een 
wandelpromenade ontstaat. Aan de andere kant van de 
straat, waar het grootschalige Stadionkwartier binnenkort 
zal verrijzen is minder ruimte voor voetgangers, althans 6.11 De stoep naast de bestaande woningen wordt verbreedt, hierdoor 
aan de Frederiklaan, wat voortkomt uit de inrichting van ontstaat een wandelroute tussen Strijp Sen het centrum. 

dit terrein . Door het verbreden van de stoep komen de 
bomen midden op de stoep te staan, wat bijdraagt aan 
het karakter hiervan. 
In de bestaande woningen van het Philipsdorp aan de 
Frederiklaan komen op de begane grand kleinschalige 
commerciele functies, zoals boetiekjes, ateliers en 
restaurantjes. Om dit te faciliteren warden de woningen 

6.12 De woningen aan de Frederiklaan krijgen twee gezichten, een commerciele functie aan de straat en een woon functie aan het 
binnenterrein. 
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6.13 en 6.14 Huidige plattegronden woningen aan de Frederiklaan 
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6.15 en 6.16 Aangepaste plattegronden woningen aan de Frederiklaan 

6.17 Aan de Frederiklaan wordt de stoep verbreedt, waardoor de route tussen het centrum en Strijp S ook te voet af te leggen is. 
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6.18 De studio's op de bovenverdieping worden uitgebreid en aan de binnenterreinen ontsloten. 

aan de achterkant uitgebreid, waardoor ruimte voor 
opslag ontstaat. Op de bovenverdieping is plaats voor 
kleine studio's, voor studenten of alleenstaande starters. 
De voormalige slaapkamerverdieping wordt door middel 
van een grote dakkapel uitgebreid boven de bestaande 
uitbouw van de woning. Bovenop de uitbreiding van de 
benedenverdieping ontstaat een prive buitenruimte voor 
de studio, op de verdieping. Hier wordt deze woning 
eveneens ontsloten, via een trappensysteem aan de 
achterzijde van de woning. Hierdoor krijgen ook de 
woningen aan de Frederiklaan een ontsluiting aan de 
nieuwe openbare ruimtes. 

Deze aanpassing aan de Frederiklaan houdt rekening 
met de geschiedenis van de straat als connectie 
tussen de fabrieksterreinen en brengt de commerciele 

functies ook weer terug, al is het in een andere vorm 
dan vroeger. Binnen de indeling van de woningen is er 
ook de mogelijkheid om de benedenverdiepingen van 
verschillende woningen samen te voegen (er moet wel 
rekening gehouden worden met draagmuren) en ook 
boven en beneden zijn te combineren als eventuele 
woonwerk combinatie. 
Zo wordt de scheiding tussen de beide centra een 
levendige route die een gezicht geeft aan het Philipsdorp, 
terwijl de woningen aan de Frederiklaan ook meer in 
contact worden gebracht met de rest van de woningen 
in het Philipsdorp dan tot nog toe het geval was. De 
beschermende schil van het Philipsdorp blijft een 
buffer voor de wijk, maar gaat door de woningen op de 
bovenverdieping nu ook de relatie aan met de rest van 
de wijk. 
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6.19 De verschillende delen van de wijk worden 
door de zorgstraat aan elkaar 'geritst'. 
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6.4 De centrale zorgstraat 

111 tegenstelling tot de verbindingsroute tussen Strijp 
S en het centrum ligt het tweede element van de 
wijkvernieuwing van het Phil ipsdorp midden in de wijk. 
Waar de Freoeriklaan de verbinding vormt tussen het 
Philipsdorp en de omringende delen van de stad, is de 
nieuwe zorgstraat de verbindende factor binnen de wijk 
zelf. 



6.4.1 Bestaande situatie 
Deze straat borduurt voort op de bestaande 
wegenstructuur van de wijk en combineert dit met het 
toegankelijk maken van de binnenterreinen achter de 
bestaande huizen. Hij loopt vanaf de Frederiklaan, waar 
hij tevens dient als aankondiging van de wijk, door tot 
het Van de Ven terrein, waar het grootste deel van de 
voorzieningen geclusterd is. 
Om deze straat zo te kunnen leggen en om de 
toegankelijkheid van de binnengebieden te vergroten 
worden een aantal bestaande woningen afgebroken, 
een deel van de industrie van het Van de Ven terrein 
verplaatst en de wegenstructuur geoptimaliseerd. 

De af te breken woningen zijn geen van allen woningen 
uit de eerste fase van het Philipsdorp. In deze eerste fase 
stonden er namelijk geen woningen op de koppen van 
de binnengebieden en waren deze toegankelijker. Pas 

6.20 In het rood zijn de af te breken panden aangegeven en in het 
geel waar de straat gewijzigd meet worden. In het green zijn locaties 
aangegeven waar door de opzet van het Philipsdorp al ruimte is voor 
zorggebouwen. 

bij de uitbreiding ontworpen door C. Smit werden daar 
woningen geplaatst. Uit de bouw- en woningtechnische 
en cultuurhistorische analyses van het Philipsdorp 
blijkt dat deze woningen weinig waarde hebben voor 
het Philipsdorp. Om de koppen van de binnenterreinen 
toegankelijker te maken en ruimte te bieden voor de 
zorgfuncties worden in totaal 21 woningen van de hand 
van Smit, verdeeld over 4 rijtjes, afgebroken. Aan de 
Henriettalaan blijven nog wel 42 woningen van Smit 
bewaard, waaronder de cultuurhistorisch gezien meest 
waardevolle. Deze moeten echterwel zodanig aangepast 
en vergroot worden dat ze weer voldoen aan de huidige 
standaard. 
Aan het begin van de straat, bij de Frederiklaan, worden 
drie woningen afgebroken die ook niet uit de eerste 
fase van het Philipsdorp stammen. Deze afwijkende 
woningen zijn gebouwd nadat de oorspronkelijke 
woningen op deze plek platgebombardeerd waren in de 

6.21 Een van de vier rijtjes woningen van de hand van Smit die zal 
moeten wijken. 
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tweede wereldoorlog. Door deze afwijkende woningen af 
te breken ontstaat ruimte voor een entree van de wijk. 
Op het Van de Ven terrain zorgen een tankstation en 
een autowasstraat al jaren voor overlast. Deze warden 
verplaatst naar een nabijgelegen terrain buiten de wijk. 
Van de overige bebouwing op dit terrain is bekeken 
wat behouden kan warden. Dit zijn twee woningen aan 
de gagelstraat, een aan de Langdonkenstraat, een 
bedrijfspand en de pas vijf jaar oude Supermarkt. Voor 
elke woning die afgebroken wordt in het Philipsdorp 
moet er oak een teruggebouwd warden om aan de 
verdichtingsopgave te voldoen. 
In de plattegrond van het Philipsdorp zijn nag elementen 
aanwezig van de verkaveling van voor de bouw van de 
wijk. Deze elementen leidden er op een aantal plekken 
toe dat er al een aangewezen plaats is voor een van de 
te plaatsen functies. 

6.4.2 Plaatsing functies 
In het programma van Eisen zijn een aantal kleinschalige 
zorg- en zorgondersteunende functies benoemd die 
een plaats moeten krijgen aan deze straat. lnmiddels 
is duidelijk welke plaatsen in aanmerking komen voor 
deze functies en moet rekening gehouden warden met 
de reeds aanwezige functies (de basisschool en de 
supermarkt). 

Functies die gecombineerd kunnen warden met de 
school warden qua locatie hierop afgestemd. Dit houdt in 
dat de kinderopvang en de sporthal samen met de school 
een cluster gaan vormen random een binnenterrein dat 
vrijwel leeg gehouden gaat wordt, zodat ruimte ontstaat 
voor een sportveld en een schoolplein I speelplein dat 
voor de hele wijk toegankelijk is. 
Tegenover de sporthal wordt de fitness geplaatst en 
aan het eind van de straat, op het voormalige Van de 
Ven terrain komen het zorgkruispunt met zusterpost, 
apotheek en dietist en oak het nieuwe buurthuis. Het 
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6.22 Er is een aantal mogelijke locaties voor de zorggebouwen, waar 
bij de plaatsing ook de ligging van de andere functies in de gaten 
gehouden moet worden. 

6.23 Het plaatsen van de functies wordt afgestemd op onderlinge 
relaties en eventueel al aanwezige functies, zoals hier waar bij de 
school (zwart) ook de kinderopvang en de sporthal geplaats worden, 
met daartussen een sport-(gras-)veld en een speelplein. 



buurthuis wordt gehuisvest in het voormalige pand van 
de Kwik-Fit, dat aangepast en uitgebreid wordt. Dit pand 
definieert samen met het zorgkruispunt en de supermarkt, 
naast de nieuwe (kleinschaligere) openbare ruimte, het 
nieuwe centrum van de wijk. Aan het andere uiteinde 
van de straat, daar waar hij uitkomt op de Frederiklaan, 
komen de therapie en massage functies (Fysiotherapie, 
Caesartherapie en sportmassage ). Deze functie is net 
als die op het Van de Ven terrein iets grootschaliger om 
respectievelijk aan te sluiten op de omgeving (aan de 
Frederiklaan) en centrum van de wijk te vormen (het 
Van de Ven terrein). Op de andere locaties warden de 
huisarts, tandarts 
en oogarts geplaatst. 

6.4.3 lndeling zorgstraat 
Voor de verdere inrichting van de straat wordt gekeken 
naar de huidige inrichting, de bebouwing aan de straat, 
de te verwachtten verkeersstromen en de werking van 

de zorgfuncties als buffer, aankondiging en begeleider 
van de binnenterreinen. 
Momenteel heeft de straat een diffuus karakter, waar 
voorkanten, zijkanten en achterkanten bij elkaar komen. 
Hiervan vallen de zijkanten het meest op, het zijn de 
kopse kanten van de rijen huizen die dwars op de straat 
staan, alsof ze daar afgesneden zijn. Deze blokken 
kunnen een vormenspel aangaan met de schaal van de 
zorggebouwen. 
De steepen aan deze straat en in de rest van de wijk 
warden van ondergeschikt belang door het ontstaan 
van nieuwe openbare ruimte en routes in en door de 
binnenterreinen. Hierdoor kan de straat zelf prominenter 
warden en in de lengterichting gericht warden op 
autoverl<eer. Dit heeft consequenties voor de bebouwing 
aan deze straat. De snelheid en lineairiteit waarmee een 
auto zich voortbeweegt vraagt namelijk een andere mate 
van detail dan de manier waarop voetgangers en fietsers 
zich door de ruimte bewegen. 

6.24 en 6.25 Op de kopgevel lijken de rijtjes 'afgesneden', hierdoor ontstaal een ander schaalniveau dan in de voorgevel. 
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6.26 De zorgstraat loopt dwars door de hele wijk heen. De vraag hierbij is hoe deze aansluit op de omgeving. In bovenstaande studie is van links 
naar rechts geprobeerd om; de straat prominent te maken en geheel door te laten lopen, de zorggebouwen de straat op sommige plekken te 
versmallen, de openbare ruimte van de binnengebieden de straat op sommige plekken te versmallen, aan de randen van de binnengebieden deze 
te verbinden waarbij de straat opgedeeld wordt, de binnengebieden geheel door laten !open en de straat te onderbreken, zowel de straat als de 
binnengebieden onderbreken en een soort tussenzone creeren. 

Het autoverkeer beweegt zich voornamelijk in twee 
tegengestelde richtingen (zoals gebruikelijk op een 
straat) met daar dwars op regelmatig een andere straat 
van het Philipsdorp. Dwars op de hoofdrichting van het 
autoverkeer beweegt zich echter oak het langzaam 
verkeer, van binnenruimte naar binnenruimte. Dit zorgt 
ervoor dat er een verbinding tussen de verschillende 
binnengebieden. 
Op de locaties waar de centrale straat en de 
binnengebieden elkaarkruizen ontstaan dustussenzones. 
Op deze plekken zijn zowel auto's als langzaam verkeer 
toegestaan, maar zijn ze eigenlijk oak beide te gast. 
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Dit wordt versterkt door qua materialisatie af te wijken. 
Deze afwijkende elementen warden op het niveau van 
de binnenruimtes aangelegd zodat waardoor gelijk 
snelheidremmende drempels ontstaan voor auto's. Op 
deze plekken warden oak de zorggebouwen ontsloten. 
In deze gebouwen warden oak parkeervoorzieningen 
voor gebruikers van de functie en bewoners van het 
binnenterrein opgenomen. 
De vormgeving van de functies aan de straat wordt 
bernvloed door de manier waarop auto's door de straat 
rijden, de parkeerbehoefte en de manier waarop de 
rest van de gebouwen in de binnenterreinen warden 



6.27 De zorgstraat kondigt zich door zijn afwijkende maat en vormgeving ook aan op de Frederiklaan. 
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vormgegeven. De afwijkende functies (en de ruimte die 
hiervoor nodig is), de aankondigings- en bufferfunctie, 
de benadrukking van de route en de snelheid van de 
auto door de straat zorgen ervoor dat de gebouwen 
qua maat afwijken van de rest van de bebouwing. De 
zorgfuncties warden iets grootschaliger opgezet, zodat 
ze het straatbeeld domineren als je in de straat aanwezig 
bent, maar zonder dat ze het hele Philipsdorp domineren. 
Daarom moet hiervoor naar een tussenvorm gezocht 
warden. De gebouwen aan de Frederiklaan en op het 
Van de Ven terrein nemen hierbij zoals eerder vermeld 
een speciale rol in. 
Omdat oak de vormgeving van de andere gebouwen 
hiervoor van belang is wordt op de exacte vormgeving van 
de functies teruggekomen nadat de andere bebouwing 
in de binnenterreinen aan bod is gekomen. 
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6.5 De straat 

Twee bijzondere straten in het Philipsdorp zijn al 
uitgebreid aan bod gekomen en oak is er al kart gewezen 
op veranderingen in de andere straten. Tijdens de bouw 
van het Philipsdorp was er nag nauwelijks sprake van 
gemotoriseerd verkeer en de straten fungeerden dan oak 
als ontmoetings- en verblijfsplekken. Met de toename van 
het aantal auto's en de benodigde ruimte daarvoor bleef 
er in de straten (met een standaardbreedte van ongeveer 
12 meter) weinig ruimte over voor ontmoeting en verblijf. 
Met een straatbreedte van zo'n 4,5 meter en aan beide 
zijdes 2,5 meter parkeren is er langs de huizen een 
stoep over van 1,5 meter. Een van de gevolgen hiervan, 
gecornbineerd met het ontbreken van voortuinen, is dat 
veel mensen de ramen geblindeerd hebben en zich 
eigenlljk van de straat afkeren. Door de beperkte ruimte 

6.28 De straten van het Philipsdorp, met in het grijs de hoofdstraten en 
in het zwart de dwarsstraten. 



kunnen mensen zich de straat oak niet 't06·elgenen' om 
zo de straat meer tot verblijfsplaats te maken. 
Omdat er binnen het Philipsdorp nieuwe opanbare 
ruimtes gecreeerd warden in de binnenterreinen, 
veranderd de situatie. Hier ontstaat namelijk Wei ruimte 
om te verblijven en ontmoeten en oak kunnen hlerlangs 
(via snelle en langzame routes) voetgangers en fietsers 
zich door de wijk bewegen. Dit betekent ulteraard wel 
dat de openbare ruimtes met elkaar verbonden moeten 
warden. Daardoor verdwijnt een deel van de fUrlcties van 
de straat, functies die in het Philipsdorp nauWelljks een 
kans kregen, en ontstaat er ruimte om de overgebleven 
functies efficienter in te delen. 
De bestaande straten zijn (bijna allemaal) 
eenrichtingsstraten. Oat blijven ze oak, rnaar de 
richting ervan wordt afgestemd op de zorgstraat, die als 
hoofdweg van de wijk gaat fungeren. Het parkeren gaat 

6.29 en 6.30 De straten kunnen effici1!nter ingericht Worden 

naar een kant van de straat, waar schuin geparkeerd 
wordt. Hierdoor wordt de straat meer georganiseerd en 
kunnen er meer auto's geplaatst warden. Door het schuin 
plaatsen van de auto's ontstaat er oak ruimte om groen 
in de straat terug te brengen, waar de parkeerplaatsen 
aan de stoep grenzen. 
Om de binnengebieden te verbinden steken deze ter 
plaatse van de brandgangen (die doorgaans tegenover 
elkaar geplaatst zijn) de weg over, waar ze tevens dienen 
als drempels om het autoverkeer af te remmen. Deze 
verbindingen warden extra benadrukt door de bomen die 
hier random geplaatst warden. 
De straten gaan nu hun functies van doorvoer en parkeren 
effectief vervullen en kondigen tevens de binnengebieden 
aan. Door het parkeren in de wijk warden er in totaal 
ongeveer 300 parkeerplaatsen gecreeerd, dit is 60% van 
het totaal aantal parkeerplaatsen. Dit is een forse extra 
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6.31 De plaatsen waar de binnengebieden warden verbonden warden 
oak gebruikt als verkeersdrempels. 

toename van parkeerplaatsen, aangezien het er in totaal 
zo'n 100 woningen bij komen. 
Door de nieuwe routes tussen de woningen door is er oak 
minder sprake van inkijk vanaf de straatkant en kunnen 
wellicht de blinderingen gedeeltelijk weer verwijderd 
warden. De bestaandewoningen krijgen zo een duidelijke 
straat aan de ene zijde en een openbare ruimte voor 
langzaam verkeer aan de andere zijde. Dit betekent dat 
de woningen niet meer eenzijdig georienteerd zijn, maar 
tweezijdig . Om deze dubbele orientatie te optimaliseren 
zijn er wel een aantal aanpassingen nodig, die waar 
nodig oak gebruikt kunnen warden om de woningen te 
vergroten. De aanpassingen aan het exterieur van de 
woningen zullen voornamelijk aan de tuinzijde gebeuren, 
omdat voornamelijk de functie van deze kant van de 
woning veranderd . Zo blijft tevens het monumentale 
gevelbeeld aan de straatzijde behouden en kunnen de 
bestaande woningen beter warden aangesloten op de 
binnenterreinen . 

6.32 en 6.33 De bestaande woningen krijgen door het benutten van de binnenterreinen twee orientatiezijdes. 
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6.6 Creeren van de binnenterreinen 

Het belangrijkste element van de strategie en het 
vervullen van het graotse gemis in het huidlge Philipsdorp 
warden gecombineerd in de voormalige achtertuinen en 
braakliggende terreinen van de wijk. De verdichting (de 
woningen) zal . namelijk ill@ezet wordefl'~·flteuwe 

openbare ruimtes te definieten. 
De lange tuinen die in de Wijk aanwezig zijn warden 
al lang niet meer gebruikt waarvoor ze oorspronkelijk 
bedoeld waren, het kweken van de eigen groente. Veel 
van deze tuinen zijn momenteel zelfs (gedeeltelijk) 
ernstig verwaarloosd en mensen voelen Zich niet veilig 
in de achterpaden tussen deze tuinen. Deze gebieden 

6.34 In het Philipsdorp is onverWacht veel ruimte aanweti~ in de 
achtertuinen en de braakliggende 

hebben toch enorme potentie door hun omvang en het 
vele groen dat aanwezig is. 

Op deze locaties moeten minimaal 80 seniorenwoningen 
gerealiseerd warden, naast de al besproken zorgfuncties 
en een aantal woningen ter compensatie van de 
afgebroken en samengevoegde woningen. 

6.6.1 Schaal binnengebied 
Om de mogelijkheden van de binnengebieden volledig 
te begrijpen is het belangrijk dat de schaal hiervan 
duideljjk is, oak ten opzichte van het bestaande en 
ten opzichte van de nieuw te plaatsen invloeden. De 
nieuw te plaatsen woningen warden evenredig met het 
aantal beschikbare vierkante meters verdeeld, zodat 
een gelijkmatige spreiding over de wijk bestaat. Een 
gemiddeld binnengebied van 5000 m2 huisvest zo rand 
de twintig seniorenwoningen. 
Het pragramma wat hier zo ongeveer op gerealiseerd 
moet warden beslaat zo'n 3000 m2, dat zijn dan de 
twintig woningen, de zorgfunctie en het parkeren voor 
de zorgfunctie en de woningen in het binnengebied. Met 
deze gegeven kan een voorstelling gemaakt warden van 
de mate van bebouwing van het binnenterrein. Hier kan 
natuurlijk met een aantal variabelen gespeeld warden, 
zoals aantal verdiepingen en vorm, maar oak bijvoorbeeld 
prive-eigendom zoals tuinen kunnen ge·introduceerd 
warden, waardoor het binnenterrein plotseling veel voller 
kan lijken. 

Naast het te bouwen programma spelen oak de open 
plekken een grate ral, de openbare ruimte. De openbare 
ruimte kan volgen uit de vorm van de bebouwing, 
zoals in de bovenstaande voorbeelden lineaire, of 
geconcentreerde openbare ruimte overbleef, maar de 
openbare ruimte kan oak leidend zijn. Als er ruimte 
moet zijn voor bepaalde functies moet de bebouwing 
zich hieramheen vormgeven. Oak kunnen de gebouwen 
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6.35 t/m 6.38 Door het volume in de binnenterreinen in te passen op vef6chlllel'lde manl h'!l ontstaat begrtp voor de schaal van de ingreep ten 
opzichte van het bestaande. 

en de openbare ruimte op elkaar reageren en elkaar 
versterken. 
Om hetprincipeva n deontwikkelingvan de binnengebieden 
duidelijk te maken wordt er een uitgewerkt. Het principe 
is hetzelfde voor alle binnengebieden, alleen de open 
ruimtes en bebouwing wordt specifiek gemaakt door 
de al aanwezige elementen. Het bewuste binnenterrein 
is gekozen omdat binnen dit blok alle uitgangspunten 
van de wijk zitten, zonder dat hier sterk van afgeweken 
wordt. 
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6.39 1-fet geel ff'l<leurde blok wordt uitgewerkt als voorbeeld voor de 
wijk. 



6.6.2 lndelingsprincipe binnenterreinen 
Momenteel beschikken de woniningen in het Philipsdorp 
over lange achtertuinen met daartussen een pad 
waardoor de tuinen bereikbaar zijn. De woningen zijn 
opgedeeld in blokken van 4 a 8 woningen waartussen 
een brandgang zit die naar de achtertuinen leidt. De 
lange, vaak niet goed onderhouden tuinen dienen als 
uitgangspunt voor de verdichting van het Philipsdorp. 

De achtertuinen worden benut om meer openbare ruimte 
te creeren en om seniorenwoningen en een zorgfunctie in 
te plaatsen. In dit binnenterrein zit er ongeveer 45 meter 
tussen de achterkanten van de woningen, dit biedt de 
potentie om de openbare ruimtes specifiek te maken. 

Het nieuwe programma wordt met een hoogte van twee 
bouwlagen in het binnenterrein geplaatst. Hierdoor blijft 
ongeveertweederde van het binnenterrein onbebouwd en 
blijft de bebouwing op de schaal van het Philipsdorp. De 
nieuwe bebouwing moet mee gaan spelen in de omgeving 
en deze niet gaan domineren. Als de nieuwbouw echter 
op dezelfde lineaire manier in de ruimte wordt geplaatst 
als de bestaande bouw dan ontstaan er slechts twee 
nieuwe, smaile straatachtige structuren. Deze bieden 
echter weinig ruimte aan de openbare ruimte en geven 
een vernauwend beeid. 

Daarom wordt het nieuwe programma niet op een lijn 
geplaatst, maar wordt het opgedeeld in delen die ten 
opzichte van elkaar verschuiven, waardoor ruimte voor 
de openbare ruimte ontstaat. Zo ontstaat er een route 
door het binnengebied waarbij telkens afgebakende 
gebieden betreden worden. De open ruimtes en de 
bebouwde volumes kunnen zo goed op elkaar aansluiten 
en een relatie met elkaar aangaan. Door het opknippen 
van de volumes sluiten deze ook beter aan bij de schaal 
van de bestaande bebouwing. 

6.40 Het binnengebied is momenteel opgedeeld in achtertuinen. 

6.41 Er is veel ruimte beschikbaar voor de verdichting 

6.42 Lineaire verdichting leidt tot nieuwe straten. 

6.43 Door de volumes ten opzichte van elkaar te verschuiven ontstaan 
gedefinieerde ruimtes. 
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Het verschuiven van de volumes ten opzichte van elkaar 
levert een spel tussen gebouwde massa en open ruimte 
op, waardoorheen een route gevormd wordt. Hierdoor 
kunnen de verschillende blokken zich naar verschillende 
ruimtes orienteren. Het blok aan de kant van de zorgstraat 
heeft hierbij een extra optie, die kan zich naast het richten 
op de verschillende openbare ruimtes ook richten op de 
straat. Hier wordt dan ook de zorgfunctie geplaatst die 
hierbij ook dient als aankondiging en buffer voor het 
binnengebied. 
Door het verschuiven van de blokken komen ze ook op 
verschillende afstanden van de al bestaande woningen 
te liggen. Hierdoor ontstaat bij deze woningen verschil 
in de mate van privacy. Zo kan er gekozen warden voor 
woningen die meer beschut liggen of juist voor woningen 
die aan een openbare ruimte liggen . Ook ontstaat zo de 
mogelijkheid om in een fysieke of visuele koppeling te 
voorzien tussen de bestaande woningen en de nieuw 

te bouwen seniorenwoningen. Hierbij kan bijvoorbeeld 
gedacht warden aan woonvormen waarbij de kinderen 
de ouders ondersteunen, terwijl ze toch nog zelfstandig 
wonen . 
De openbare ruimtes die ontstaan door deze manier van 
plaatsen zijn bescheiden van omvang . Dit is interessant 
in deze omgeving, want zo zijn de ruimtes overzichtelijk 
en voelen de mensen die eraan wonen zich eerder 
verantwoordelijk voor de ruimte. Ook zorgt dit voor 
intieme plekken die niet aanvoelen als grote lege ruimtes 
als er niemand of weinig mensen aanwezig zijn. 

6.44 en 6.45 De slingerende opeenvolging van ruimtes voegt een nieuwe laag toe aan het Philipsdorp. 
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6.6.3 Referentieproject; Mariaplaats, Utrecht 
Woonvormen met een openbaar binnengebied zijn 
bekend in de Nederlandse bouw. De hofstructuur 
bijvoorbeeld komt al eeuwen voor. Voorbeelden waarbij 
het binnengebied opgedeeld wordt door volumes daarin 
zijn echter minder eenvoudig te vinden. In Utrecht heeft 
architect bOb Van Reeth van de Architecte[lwerkgroep 
(A.W.G.) in 1997 de Mariaplaats opnieuw vorm gegeven. 
Vanwege de cultuurhistorische achtergrond van het 
gebied , het was vroeger een immuniteit, is een ontwerp 
ontstaan waarbij een gebouwrand gevormd wordt met 
daar binnen twee gebouwen die de ruimte opdelen. 
Bij een immuniteit staan van oudsher de belangrijkste 
gebouwen in het midden van het kavel en de minder 
belangrijke aan de uiteinden (de randen) van het kavel. Dit 
levert een beschermende rand op, random de belangrijke 
gebouwen. Van Reeth heeft dit teruggebracht, inclusief 
de toegangspoorten in de rand . 

De Mariaplaats heeft een intern georienteerd karakter 
gekregen, met een beschermende rand eromheen. De 
rand van gebouwen verspringt af en toe waardoor de 
twee hogere gebouwen in het midden de blnnenruimte 
kunnen opdelen in vier kleinere ruimtes. 

De opdeling van het binnenterrein levert vierverschillende 6.46 De Mariaplaats is opgebouwd uit een rand van gebouwen 
ruimtes op, ondanks dat de bestrating overal gelijk is. waarbinnen twee andere gebouwen de ruimtes opdelen. 

Ze verschillen qua afmeting, inrichting en omliggende 
bebouwing. De enorme hardheid van de ruimtes valt 
meteen op. Doordat bij de meeste ruimtes zowel de 
bestrating als de wanden van rode steen zijn en de 
ruimtes vrij klein zijn, levert dit een beklemmend gevoel 
op. Dit zorgt er oak voor dat het geen fijne ruimtes zijn 
om te verblijven. De open ruimte waarbij de wanden wit 
gestuukt zijn is qua uitstraling veel vriendelijker, wellicht 
oak omdat het een grotere ruimte is en deze in tweeen is 
gedeeld door een hoogteverschil. 
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6.47 en 6.48 De gebouwen aan de rand schermen de Mariaplaats af en de gebouwen in hat midden verdelen de binnenruimte. 

6.49 en 6.50 De ruimtes warden erg 'hard' doordat zowel de bestrating als de wanden steenachtig zijn en de ruimtes vrij klein . 
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Het plaatsen van de twee volumes in het midden zorgt 
ook voor overgangen tussen de verschillende ruimtes. 
Van Reeth heeft geprobeerd deze te benadrukken en 
telkens net (gedeeltelijk) zicht te bieden op wat er in een 
volgende ruimte gebeurt. Op deze wijze is de bezoeker 
er zich van bewust dat er telkens weer een volgende 
ruimte wacht. Een samenspel van plaatsing ten opzichte 
van elkaar, aanpassing van de volumes en materialisatie 
versterkt deze overgangen. Doorkijken naar de omgeving 
zorgen voor aansluiting bij de omgeving. 

6.6.4 Definieren volumes en ruimtes 
De inrichting van het binnengebied moet afgestemd 
worden op de bestaande situatie. Een onderdeel hiervan 
wordt al gedeeltelijk opgelost door het opknippen 
van de nieuwbouw in delen. Zo worden de volumes 
namelijk qua schaal vergelijkbaar met het bestaande. 
De bestaande woningen zijn als rijtjes van vier tot acht 
woningen oorspronkelijk bedacht als stedebouwkundige 
elementen. In de architectuur is dit ook terug te zien, 
waar de rijen duidelijk afgebakende blokken vormen door 
bijvoorbeeld een doorgetrokken plint of een afwijkende 
dakvorm op de hoeken. Echter zijn binnen deze blokken 
de individuele woningen herkenbaar. 
Om de volumes nog beter op de bestaande structuur af 
te stemmen wordt gebruik gemaakt van de brandgangen, 
de kniplijnen tussen de bestaande rijtjes, die tevens de 

6.51,6.52 en 6.53 De ruimtes zijn altijd visueel (gedeeltelijk) verbonden met de omgeving. 
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verschillende binnengebieden verbinden. De lijn van 
de brandgangen wordt denkbeeldig doorgetrokken om 
invloed te kunnen uitoefenen op de nieuwe volumes. 
Deze lijnen spelen een rol in de schaal van de volumes, 
maar oak in de ervaring ervan, doordat dit oak de paden 
zijn waarlangs een gebied betreedt wordt of ingekeken 
wordt. 
Naast de brandgangen zijn oak tuinen een uitgangspunt. 
De bestaande woningen krijgen een deel van hun 
tuin terug (behalve aan de Frederiklaan, maar daar 
zitten commerciele functies op de begane grand), als 
tussenruimte tussen huis en openbare ruimte. Zo kan 
deze tuin, die met de omdraaiing van de woningorientatie 
als voortuin gaat fungeren, dienen als buffer, maar oak 
als aanleiding tot ontmoeting. Hiermee wordt tevens 
een afstand tussen bestaand en nieuw gecreeerd die 
ruimte schept en ongewenste schending van de privacy 
voorkomt. 

Het plaatsen van de blokken wordt afgestemd op de lijnen 
van de brandgangen en daarmee op de schaal van de 
omringende bebouwing. Op sommige plaatsen warden 
zo de volumes afgesneden daar waar een dergelijke lijn 

6.54 De brandgangen en nieuwe tuinen be'lnvloeden de plaatsing en 
vorm van het nieuwe programma. 
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langs loopt. Op andere plaatsen 'botsen' de lijnen echter 
tegen de volumes op. De volumes warden begrensd 
of vervormd door fictieve lijnen, waardoor de ruimte 
opgedeeld wordt en een spel ontstaat tussen bebouwing 
en open bare ruimte. Hierbij moet oak rekening gehouden 
warden met het aantal woningen per volume. Met het 
afstemmen op de schaal van de omgeving wordt oak het 
aantal volumes gekozen en zo oak het aantal woningen 
per volume. De volumes midden in het blok krijgen 
zo ongeveer acht woningen terwijl het volume aan de 
kop er maar vier krijgt omdat hier oak de zorgfunctie in 
gevestigd is. 

Naast het afsnijden van de nieuwe volumes warden de 
denkbeeldige lijnen gebruikt om de nieuwe volumes, 
maar oak de bestaande woningen en zelfs de tuinen te 
vervormen. Zo warden aan de hand hiervan volumes 
ingedeukt of uitgetrokken en kan nag meer ingespeeld 
warden op de ruimtes die gecreeerd warden. Niet alleen 
de nieuwe volumes kunnen zo de openbare ruimte 
definieren, maar oak de bestaande woningen en de tuinen 
spelen hierin een rol. De bestaande woningen kunnen zo 
uitgebreid warden, beter op de nieuwe openbare ruimte 
gericht warden en deze bovendien oak mede definieren. 
Tevens kan hiermee ingespeeld warden op de 'hardheid' 
van een ruimte, door juist een meer groene of meer 
bebouwde rand te maken. Dit zorgt voor meer variatie 
van de ruimtes en de overgangen tussen deze ruimtes. 

De vervormingen vinden niet op elke verdieping op 
dezelfde manier plaats, waardoor specifieke ruimtes, 
delen van ruimtes, doorkijkjes en oak blokkades 
ontstaan. Door deze stappen sluit de ingreep beter aan 
bij de schaal van de huidige bebouwing. Oak ontstaan zo 
meer gedetailleerde ruimtes, wat goed past bij de manier 
van bewegen door deze ruimtes. 



- - -

- ------- -- -~ ----- ------~ 
6.55 en 6.56 De fictieve lijnen definieren en vormen de n.iimtes en volumes. 

- --- -
6.57 en 6.58 Volumes, tuinen en huizen warden vervormt en de openbare ruimte word! daardoor gevonnd. 

6.59 en 6.60 Op verschillende verdlepingen reageren de volumes verschillend, waardoor de schaal ervan beter aansluit op de omgeving. 
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7.6.5 lnteractie tussen volumes en openbare ruimte 
In de vorige paragraaf is besproken hoe de nieuwe 
volumes reageren op de omgeving en daardoor gevormd 
warden. Hierdoor warden echter niet alleen volumes 
maar ook ruimtes tussen die volumes gevormd. De 
volumes en open ruimtes zijn zo al aardig afgestemd op 
de omgeving, maar de onderlinge afstemming ontbreekt 
nog gedeeltelijk. De verspringing ten opzichte van elkaar 
is hier natuurlijk al de eerste aanzet voor, maar nu wat 
meer over de vormgeving bekend is kan beter op de 
invloed van de volumes op de ruimte en omgekeerd 
geconcentreerd warden. De interactie tussen volume 
en open ruimte moet ervoor zorgen dat beide volledig 
in de omgeving verankerd warden. Hierbij zijn twee 
verschillende types volumes te onderscheiden; de 
volumes midden in een binnengebied en de volumes 
aan het uiteinde van een binnengebied, waar het oak 
grenst aan de straat. Seide types warden afgestemd 
op het type ruimte waar het zich aan bevindt en aan de 
manier waarop die ruimtes ervaren warden. 
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6.61 De volumes worden gecreeerd en geplaatst aan de hand van 
bestaande elementen. 

_J 
_I 

6.62 Door het plaatsten van de volumes ontstaan nieuwe openbare 6.63 De volumes en de ruimtes gaan interactie met elkaar aan . Zo 
ruimtes van verscheidene afmetingen. word! elk element in de omgeving verankerd en ontstaan er duidelijke 

relaties. 
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6.7 Vormgeving kopblokken 

Het vormgevingsprincipe van alle volumes is tot op dit 
moment gelijk. Vanaf hier onderscheiden zich echter 
de vormentaal van de kopblokken (de volumes aan de 
zorgstraat) en de andere volumes. Dit onderscheidt 
wordt ingegeven door de andere functies·; zo zit in de 
kopblokken een zorgfunctie en parkeren, maar oak 
door een andere ligging, namelijk aan de straat. Dit 
vormgevingsprincipe wordt wederom uitgelegd aan de 
hand van een voorbeeld (in dit geval gaat het om een 
huisarts), maar geldt oak voor de andere kopblokken en 
dan voomamelijk voor de tandarts, oogarts, fysiotherapie 
en kinderopvang, waar het parkeren op dezelfde manier 
geregeld is. Voor de andere gebouwen geldt wel hetzelfde 
vormgevingsprincipe uitgaand van de auto, maar daar 
wordt het parkeren op een andere manier opgelost en er 
is oak geen woongedeelte. Dit komt voort uit hun ligging 

6.64 De danker gekleurde blokken zijn gevormd aan de hand van 
de onderstaande methode. Bij de lichter gekleurde blokken is dit 
ook het uitgangspunt, maar wordt op een aantal plekken afgeweken. 
In de afbeelding is ook te zien dat deze zich op afwijkende locaties 
bevinden. 

en relatie met de omgeving . 
Dit volume kent door zijn ligging verschillende 
orientatietypes, waarbij de verschillende onderdelen van 
het programma zich op verschillende dingen richtten . 
Aan de straatkant van het volume wordt de zorgfunctie 
geplaatst en aan het andere uiteinde woningen, welke 
zich qua vormgeving hetzelfde gedragen als de andere 
seniorenwoningen en daarmee de relatie met de andere 
bebouwing op het binnenterrein aangaan. Tussen deze 
elementen zit het parkeren voor de zorgfunctie en voor 
het wonen op het binnenterrein. 

De drie delen van het volume reageren niet op gelijke 
manier op de omgeving. Om meer tegemoet te komen 
aan de ervaringsschaal van de automobilist moet de 
zorgfunctie van een grotere schaal zijn. Daarom, en 
vanwege de omvang van de functie moet dit deel hoger 
zijn dan de rest van de bebouwing. Hierbij moet rekening 
gehouden warden dat deze volumes de straat moeten 
domineren, maar niet het hele Philipsdorp. Het parkeren 
daarentegen moet juist minder in de hoogte gebeuren 
om ruimte te besparen. Wei zijn er twee lagen parkeren 
noodzakelijk om het benodigde aantal parkeerplaatsen 
voor de bewoners van het binnenterrein en de bezoekers 
van de zorgfunctie op te vangen. Daarom wordt er over 
twee lagen geparkeerd, een half verdiept en een een 
halve verdieping boven de grand. Zo blijft deaf te leggen 
afstand (en daarmee de benodigde ruimte) beperkt en 
kunnen auto's van bewoners en bezoekers gescheiden 
warden, waardoor het mogelijk wordt om de bovenlaag 
van het parkeren (1 meter boven maaiveld) te gebruiken 
als openbare ruimte als de zorgfunctie gesloten is. De 
half verhoogde parkeerlaag wordt doorgetrokken om het 
hele volume heen, waardoor het Mn geheel wordt en de 
hele onderverdieping benut kan warden voor parkeren. 
Het woongedeelte van het volume blijft twee lagen om 
aan te sluiten op de omgeving en de belevingswereld 
van het langzaam verkeer. 
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6.65 Um 6.68 het volume aan de straat wordt 
in drieen gedeeld, een zorgfunctie, parkeren 
en wonen. Deze delen verschillen in functie 
en in ligging 
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6.69 Het zorggebouw reageert op zijn 
omgeving en begeleidt deze. 

6.70 Um 6.73 Het gebouw vormt zich naar 
de verkeersstromen en neemt zo ook een 
houding aan ten opzichte van zijn omgeving. 



De zorgfunctie ligt zowel aan de straat als aan een 
openbare ruimte in het binnengebied en moet daarnaast 
ook doorgang bieden aan auto's die naar de parkeerplaats 
toe moeten. Voor auto's die van beide kanten kunnen 
komen moet duidelijk zijn dat daar een zorgfunctie zit en 
dat daar ook bij geparkeerd kan worden, daarom moet 
het gebouw reageren op de auto's en bij die reactie moet 
qua schaal rekening gehouden worden met de snelheid 
waarmee een auto zich voortbeweegt. Tevens zal het 
gebouw ook een relatie aangaan met de openbare ruimte 
ernaast en deze aankondigen. 

Het verkeer kan van twee kanten het gebouw benaderen. 
In de ervaring van beide automobilisten zit verschil 
doordat de auto van de ene kant dichter langs het 
gebouw rijdt zit dan die van de andere kant (logisch 
gevolg van het gebruik van weghelften). Om de entree 
voor auto's te markeren verspringt de gevel, waardoor 
beide automobilisten het gebouw verschillend ervaren. 
De automobilist op de weghelft het dichtst bij het gebouw 

6.74 De kopgebouwen domineren door hun afwijkende schaal het 
straatbeeld, maar niet het Philipsdorp. 

ziet een wand de ruimte insteken en voor de andere 
automobilist springt het volume terug, aangevend dat 
daar iets gebeurd. Met een beweging wordt het gebouw 
zo aangekondigd op de weg en wordt voor automobilisten 
duidelijk waar ze heen moeten. 
In het terugliggende deel van het gebouw moet nu de 
doorgang naar de parkeergelegenheden gemaakt 
worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van de ruimte 
die door de sprong is ontstaan om hellingbanen te maken 
naar de twee verschillende niveau's. Doordat het hele 
gebouw Mn meter is opgetild van maaiveld kunnen de 
auto's die beneden moeten parkeren onder het gebouw 
door, in plaats van dat ze er doorheen moeten. Alleen 
voor de auto's die naar het verhoogde dek moeten 
(de bezoekers van de huisarts), moet wel een sparing 
worden gemaakt in het gebouw. Deze sparing wordt 
gemaakt daar waar het gebouw de openbare ruimte 
ontmoet, zodat het gebouw niet in tweeen wordt gesplitst 
en zo wordt tevens de naastgelegen openbare ruimte 
aangekondigd. 
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Het kopgebouw is hetzelfde gematerialiseerd als 
de andere gebouwen en gaat oak uit van dezelfde 
vormgevingsprincipes, alleen op een iets andere schaal. 
Het houdt rekening met het snellere verkeer dat hier 
langsgaat en past zijn vormgeving daarop aan. Er is een 
schaalsprong tussen de woonfuncties en zorgfuncties, 
maar deze blijft beperkt en komt voornamelijk terug in de 
grotere schaal van de gebaren die het gebouw maakt. 
Het parkeergedeelte wordt hetzelfde gematerialiseerd 
als de openbare ruimte en gaat zo na sluitingstijd van de 
huisarts oak als openbare ruimte fungeren. 

6.77 lmpressie straatbeeld met kopgevels. 
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6.8 Woningen verankerd in de omgeving 

Vanuit de basisvormgeving van de volumes komt al naar 
voren dat de nieuwe blokken qua omvang ongeveer 
gelijk zijn aan de bestaande rijtjes, tot maximaal acht 
woningen. De organisatie en orientatie van deze 
woning en verschiflen echter van de bestaande. Omdat 
het seniorenwoningen betreft warden de woningen 
uitgevoerd als nultredenwoningen, waardoor een 
hele woning zich op een verdieping bevindt. Door het 
verschuiven van de volumes wordt een woonblok 

omgeven door verschillende openbare ruimtes, tuinen 
en andere gebouwen, wat leidt tot vele mogelijke 
orientaties, in tegenstelling tot de twee orientaties van 
de bestaande rijtjes. 

Vanwege de schaal van de omgeving en van de 
voetgangers die zich door de ruimte bewegen is gekozen 
voor volumes van twee verdiepingen. Dit houdt in dat op 
elke verdieping vier woningen geplaatst warden. Elk van 
deze woningen zou zich op een bepaald element van de 
omgeving kunnen orienteren. Een andere mogelijkheid is 

6.76 en 6.77 De nieuwe blokken bevinden zich in een gevarieerde omgeving waarop ze zicht op vele manieren kunnen orienteren. 

6.78 en 6.79 Aan de hand van hun orientatie kunnen de blokken op verschillende manier opgedeeld warden in woningen. 
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6.80 en 6.81 De individuele woningen zijn herkenbaar door hoe ze reageren op hun omgeving. 

om de woningen Mn bepaalde hoofdorientatie te geven 
en een tweede nevenorientatie. Deze tweede oplossing 
zorgt voor meer mogelijkheden met betrekking tot het 
verankeren van de volumes in de ruimte en andersom. 

Door geen gelijkmatige verdeling binnen het volume toe 
te passen kan een woning zich nag beter richten op een 
bepaalde ruimte. Dit kan binnen het volume, maar oak 
door het volume te vervormen. Zo kan een woning zich 
terugtrekken ten opzichte van een openbare ruimte of 
juist erin steken of een relatie aangaan door een element 
als een tuin toe te voegen. De woningen krijgen op deze 
manier een directe relatie met de omgeving en reageren 
erop. De woningen warden dus door de omgeving 
gevormd en de omgeving door de woningen. De 
woningen en de openbare ruimtes word en zo verankerd 
in het Philipsdorp. De woningen die zo ontstaan zijn 
individueel herkenbaar, al maken ze wel deel uit van een 
grater geheel. Dit refereert naar de bestaande woningen 
van het Philipsdorp, met 4 tot 8 woningen een geheel 
vormen, terwijl ze oak individueel herkenbaar blijven. 
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6.82 lmpressie van de verankering van een woonblok In zijn omgeving. 
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7 UITWERKING BINNENGEBIED 

In het binnengebied is een blok met seniorenwoningen uitgewerkt. De woningen komen voort 

uit een eenduidig principe met daarin een duidelijke relatie met de omliggende buitenruimte. 

De materialisatie volgt uit de vormgeving en versterkt deze. Met eenvoudige ingrepen kan 

de ruimtelijkheid van de woningen vergroot warden. Door de manier van plaatsen van de 

seniorenwoningen zijn zowel de woningen als de openbare ruimtes ertussen verschillend van 

karakter, bepaald door afmeting, ligging en omgeving. 
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7 .1 lndeling seniorenwoningen 

Om de seniorenwoningen goed uit te kunneh werken 
wordt een van de blokken als voorbeeld genomen. De 
andere seniorenwoningen worden op een gelljke manier 
gerealiseerd, maar door verschil in ligging zullen er toch 
diverentiaties in de woningen ontstaan. 

De seniorenwoningen reageren op de omgeving en 
nemen ten aanzien daarvan een houding aan. Dit houdt 
echter niet op bij de vormgeving van het volume, maar 
wordt ook doorgezet bij de inrichting van de woningen. 
Om de verschillende woningen te kunnen ontsluiten wordt 
gebruik gemaakt van de ruimte die ontstaat door het 
orienteren van de woningen. Op die plek wordt het blok 
van elkaar getrokken en wordt de ontsluiting daartussen 
geplaatst. Zo kunnen de woningen vanuit een plek 
allemaal ontsloten worden. Naast deze ontslultlng krijgen 
de woningen op de begane grond ook een ontsluiting 
direct aan de ruimte waarheen ze zich richten. 

7.1 Het geel gekleurde blok woningen wordt verder uitgewerkt. 

Om de organisatie van de woning ook op de 
orientatiestrategie af te stemmen wordt bij alle woningen 
de woonkamer aan de hoofdorientatie zijde geplaatst. 
De woningen hebben door hun plaatsing allemaal 
twee zijdes die aan de buitengevel grenzen, een die 
aan een andere woning grenst en een die aan de 
ontsluitingsruimte grenst. Omdat de woonkamer aan 
de zijde van de hoofdorientatie wordt geplaatst blijft 
voor de andere daglichtbehoevende functies de andere 
gevelzijde over. Om de woonkamer het centrale punt in 
de woning te laten zijn worden deze functies lineair langs 
de gevel gelegd en de niet daglichtbehoevende functies 
dwars daarop, waardoor er in ieder geval een deel aan 
de ontsluitingsruimte grenst. 
Grote gevelopeningen in de woonkamer bieden uitzicht 
op de orientatiezijde en de kamer wordt hierdoor ook 
voorzien van voldoende licht. Zowel op de begane grond 
als op de verdieping kunnen ook grote delen van deze 
gevel opengezet worden, waardoor direct contact met de 
openbare ruimte mogelijk is. 

• • 

7.2 De woningen richten zich hoofdzakelijk op een zijde. 
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7 .3 en 7.4 De woonkamer wordt op de hoofdorientatiezijde gericht en de andere daglichtbehoevende functies op de andere gevelzijde. Tussen de 
verschillende ruimtes bestaat een duidelijke relatie. 

• 

• • 
D -

7.5 Aan de zijde van de hoofdorientatie worden grote gevelopeningen geplaatst en aan de andere zijde kleine, hoog geplaatste openingen. 
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De andere daglichtbehoevende functies krijgen kleinere 
en hoger geplaatste gevelopeningen die voornamelijk 
dienen om voldoende licht in de ruimtes te krijgen. 
Hierdoor wordt de privacy zowel in die ruimtes als 
in de ruimtes waar ze op uitkijken (vaak meer prive 
gevoelige ruimtes dan waar de hoofdorientatie op 
uitkijkt) gewaarborgd. Aan d.e buitenzijde ~i:sterktailhet 
beeld van hoofd en neven orientatie met open en meer 
gesloten gevels. 
Doordat de woonkamer de kern van de woning vormt 
zijn de lijnen naar de andere ruimtes automatisch kort, 
belangrijk voor senioren, en warden overbodige gangen 
voorkomen. Binnen de plattegrond is de relatie tussen 
woon en slaap vertrekken belangrijk. Door barriere 
tussen beide vertrekken te minimaliseren kunnen beiden 
visueel een warden. Hierdoor wordt de ruimtelijkheid van 
de woning vergroot, kunnen eventueel aan bed gebonden 
personen beter bij het dagelijks leven betrokken warden 
en kan nog meer licht door de gevelopeningen aan de 
nevenorientatie zijde binnenkomen (hierbij vormt het 
een voordeel dat deze vanuit privacy oogpunt hoog zijn 
geplaatst, zo komt het licht verder binnen). 

7.2 Materialisatie seniorenwoningen. 

De materialisatie van de seniorenwoningen komt voort 
uit de vormgeving en uit de omgeving. Om te zorgen dat 
de binnenterreinen niet een te hard karakter krijgen moet 
het geen steenachtig materiaal warden, maar mensen 
moeten zich wel met het materiaal kunnen identificeren. 
Het moet herkenbaar zijn en passen in dit gebied. Hout 
lijkt voor deze doeleinden een geschikt materiaal, ook 
als referentie naar het bestaande groene karakter van de 
tuinen en de schuttingen. 
De vonnentaal van de volumes, met de overstekken en 
onregelmatige opbouw, evenals de grate gevelopeningen 
lijken het best te maken in beton. Dit is echter een zeer 
zwaar materiaal, welke qua karakter en uitstraling weer 
niet in de binnengebieden past. 
Een materiaal dat de gewenste vormentaal kan maken 
en ook een relatie aan kan gaan met de omgeving is 
kruislaaghout (Dickholz). Kruislaaghout is een solide 
houten wand van kruislings ~verlijmde latten die daardoor 
grate constructieve eigenschappen krijgt. Door het 
kruislings verlijmen ontstaan stijve platen die nauwelijks 

7.6 De gesloten wanden en vloeren werken samen als koker, waardoor in de andere zijde grote gevelopeningen mogelijk zijn. Zo benadrukt de 
constructie de orientatie van de woningen. 
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uitzetten en krimpen en naar twee zijdes kunnen 
overspannen. De wanden kunnen hierbij als schijven 
gaan fungeren. Twee wanden kunnen samen met plafond 
en vloer gaan werken als een koker, waardoor andere 
delen vrijwel geheel open gelaten kunnen worden. 
Hierdoor kunnen aan de hoofdorientatie zijdes grote 
gevelopeningen gerealiseerd worden. De andere zijdes 
moeten dan wel als wandligger fungeren en een dichter 
karakter hebben. Dit sluit prima aan bij het concept van 
een hoofd en neven orientatie. 
Door kruislaaghout toe te passen kunnen overstekken, 
grote overspanningen en niet boven elkaar liggende 
wanden gerealiseerd worden, omdat dit materiaal goed 
punt en lijnlasten kan verdelen en dragen. Hierdoor 
ontstaat de vormvrijheid die hoort bij het orienteren van 
het volume op de omgeving. 

7 .2.1 Kruislaaghout 
Kruislaaghout is massief hout, opgebouwd uit 
vurenhouten latten. Het hout dat hiervoor gebruikt wordt 
hoeft niet van heel hoge kwaliteit te zijn, omdat de 
kwaliteit van het product uit het samenvoegen van de 
verschillende lagen komt. Dit maakt het een ecologisch 
verantwoord product. De verlijmde elementen kunnen 
gebruikt worden als wand, vloer of dakelement. 
Hierdoor kan met een product een heel systeem 
ontwikkeld worden. De elementen worden in de fabriek 
vervaardigd en de maximale afmetingen worden 
voornamelljk beperkt door het vervoer ervan. Normaal 
gesproken kunnen over de weg maximaal elementen van 
3 bij 15 meter vervoerd worden. De dikte varieert tussen 
de 50 en 300 millimeter afhankelijk van de krachten 
die overgebracht of opgevangen moeten worden. Het 

7.7 en 7.8 De kruislaaghout elementen warden in de fabriek vervaardigd en kunnen eenvoudig op de bouwplaats verwerkt warden. (bron: 
Finnforest) 
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materiaal brengt grote vrijheid in planning met zich mee. 
omdat het eenvoudig op maat gemaakt kan worden, 
eenvoudig te bewerken is en goed punt- en lijnlasten 
kan overdragen. Zo combineert het een aantal van de 
positieve eigenschappen van beton met een veel lager 
gewicht en een houten uitstraling. Door het fabriceren in de 
fabriek en de manier van verlijmen werken de elementen 
nauwelijks meer en zijn ze zeer maatvast. Door de 
prefabricatie en de eenvoudige bevestigingsmethodes 
(de platen kunnen via schroefverbinding aan elkaar 
bevestigd worden, al dan niet met een hoekijzer) is 
de bouwtijd ook erg kort. Het lage gewicht en de korte 
bouwtijd zijn bijkomende voordelen voor het bouwen in 
de binnenterreinen. Door het lage gewicht ontstaat de 
mogelijkheid om een schuimbeton fundering op staal 
toe te passen. Dit beton is veel duurzamer dan normaal 
beton en heeft daarnaast tevens een isolerende functie. 
In Nederland zijn er voornamelijk twee fabrikanten van 
dit product actief. Finnforest heeft het product LenoTec, 
waarmee onder andere architectenbureau Korteknie 

Stuhlmacher een aantal projecten heeft gemaakt 
en KLH heeft een vergelijkbaar product waar onder 
andere architectenbureau Onix een multifunctionele 
accommodatie in Heerenveen mee heeft gerealiseerd. 

7.2.2 Referentieprojecten kruislaaghout 
In deze paragraafworden twee projecten in kruislaaghout 
besproken waaruit de potentie van dit materiaal blijkt. Het 
eerste is een project van Korteknie Stuhlmacher waarbij 
ook van wanden en vlo.eren een koker wordt gemaakt, 
waardoor een overstek en een open zijde mogelijk 
zijn. Het tweede project is van DRMM Architects. een 
paviljoen dat de bewerkbaarheid en mogelijkheden in 
detailleren van het materiaal laat zien. 
Korteknie Stuhlmacher heeft in Frankrijk onlangs huis S 
gerealiseerd. Het ontwerp bestaat uit twee langwerpige 
volumes, die dwars op elkaar gestapeld zijn. De wanden 
van het bovenste volume warden. ondanks dat er wel een 
aantal gaten in zitten. samen met de vloeren constructief 
ingezet om het overstek mogelijk te maken. De kopse 

7.9 en 7.10 De twee langwerpige volumes zijn opgebouwd uit Lenotec elementen. (bron: Korteknie Stuhlmacher) 
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kanten van de volumes kunnen grate gevelopeningen 
gerealiseerd warden doordat het kruislaaghout als 
wandligger ingezet kan warden. 

DRMM architects heeft net als Korteknie Stuhlmacher 
al een aantal projecten in kruislaaghout gerealiseerd, 
maar een springt hier duidelijk uit betreffende de 
mogelijkheden van het materiaal. Om te laten zien hoe 
hout als prefab materiaal een toekomst heeft ontwikkelde 
het bureau een paviljoen; the Naked House. Deze naam 
heeft het gekregen omdat het volledig is opgebouwd 
uit kruislaaghout elementen, welke de constructie, de 
afwerking en de meubels vormen. In dit project laten 
ze zien hoe de elementen in de fabriek eenvoudig op 
maat gemaakt kunnen worden, ook met ingewikkelde 
openingen en andere bewerkingen. Zij maken van de 

elementen een drie dimensionale puzzel waarmee een 
paviljoen gemaakt kan word en. Het hout dat weggezaagd 
wordt voor de gevelopeningen wordt als meubels 
gebruikt. Hierin wordt bewust het extreme opgezocht, zo 
zijn een mensfiguur en een strijkplank uitgezaagd, maar 
ook allerlei verschillende raamopeningen, van rond tot 
vierkant tot gebogen, met verschillende onderlinge 
afstanden. Daarnaast laten ze de dikte en de massiefheid 
van het materiaal goed zien. 
Het paviljoen is een voorbeeldhuis voor een op maat 
gemaakt prefab woningsysteem datje zou moeten kunnen 
bestellen op internet. Dit uit KLH-panelen opgebouwde 
project laat de mogelijkheden van het product goed zien, 
van overspanningen tot gevelopeningen en verbindingen. 
Zo zijn de hoeken zijn als tandverbindingen uitgevoerd. 

7.11 t/m 7.14 Het Naked House onderz.oekt de mogelijkheden van kruislaaghout. 
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7.2.3 Buitentoepassing kruislaaghout 
Het gebruik van kruislaaghout als materiaal voor de 
gebouwen in de binnengebieden levert vele voordelen 
op. Zo kan de constructie afgestemd warden op het 
concept, kunnen de gewenste vormen en openingen 
goed gerealiseerd warden, is de bouwtijd kart en 
is het product naast constructiemateriaal oak gelijk 
gevel. Bij dit laatst punt bestaan echter nag een aantal 
onduidelijkheden. Tot op heden wordt kruislaaghout 
eigenlijk niet als buitengevelmateriaal gebruikt. Er zijn 
gebouwen waarbij het als gevel is toegepast, maar dit 
waren meestal tijdelijke gebouwen. 
Het probleem voor buitentoepassing zit in de mogelijke 
ind ringing van vocht in de constructie, vocht dater wellicht 
niet meer uit kan en houtrot kan veroorzaken. Dit zou 
zeer ongewenst zijn, niet alleen omdat het er dan minder 
mooi uit gaat zien, maar oak omdat de draagconstructie 
dan aangetast zal warden. 
Bij standaard houten gevels wordt de gevel oak aan de 
achterzijde geventileerd. Dit gaat dan echter vaak om 
planken van een geringe dikte die zo aan alle kanten 
kunnen drogen. Bij kruislaaghout is dit geen zinnige 
oplossing omdat het vocht niet door het hout heel zal 
slaan, maar wellicht wel binnenin blijft zitten. Daarom 
hoeft aan de binnenzijde niet geventileerd te warden, 
maar moet wel voorkomen warden dat vocht in het hout 
kan binnendringen. Door het massieve karakter van de 
wand kan er oak geen vochtkerende laag aangebracht 
warden, wat betekent dat de wand zelf een vochtkerende 
kwaliteit moet krijgen. 
Kruislaaghout wordt in twee kwaliteiten geproduceerd, 
industriekwaliteit en zichtkwaliteit. Bij zichtkwaliteit 
warden de naden tussen de planken geminimaliseerd en 
is de kwaliteit van de buitenste laag vuren hoger. Door 
zichtkwaliteit toe te passen wordt de kans op indringing 
van vocht al gereduceerd . 
Om het vurenhout tegen aantasting te beschermen 
zal het schimmelwerend moeten warden gemaakt 
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(door het bijvoorbeeld te wolfmaniseren) en afgewerkt 
moeten warden met een voldoende dikke laklaag . 
De kopse kanten, het vochtgevoeligste deel van het 
hout, kan beschermt warden door middel van speciale 
kopshout sealers, gevolgd door wederom een voldoende 
dikke laklaag. In deze laksystemen kunnen kleine 
beschadigingen in de laklaag opgevangen warden. 
Bij bewerking van de elementen is het gunstig dat 
vurenhout eenvoudig te bewerken is, maar in het gebruik 
kan dit betekenen dat het ook makkelijker beschadigd 
dan ander hout. Kleine beschadigingen kunnen door de 
laklaag opgevangen warden, maar grate beschadigingen 
zullen toch gerepareerd moeten warden. 
Het is bekend dat de buitentoepassing van kruislaaghout 
waarschijnlijk een aantal verwachtte en onverwachtte 
problemen met zich mee gaat brengen. Kruislaaghout 
wordt momenteel niet buiten toegepast, maar door er 
aan de hand van bestaande verduurzamingsmiddelen 
de benodigde eigenschappen aan toe te kennen zou 
buitentoepassing theoretisch gezien mogelijk moeten 
zijn. Door dit aan te nemen kan het materiaal in volle 
potentie benut warden voor dit project. Dit komt tot uiting 
in de gevel, indeling en detaillering . 

7.3 Plattegronden en gevels seniorenwoningen 
Met de orientatie, basisvormgeving, basisindeling, 
constructieprincipe en materialisatie als gegevens 
warden de plattegronden en gevels verder uitgewerkt. 

7 .3.1 Overgang tussen slaap- en woonvertrek 
In de seniorenwoningen is gesproken van interactie tussen 
de slaapvertrekken en de woonkamer. De verschillende 
vertrekken moeten op verschillende tijden verschillende 
relaties tot elkaar kunnen hebben, ze moeten van elkaar 
afgesloten kunnen warden, samen een ruimte kunnen 
vormen en de ruimtelijkheid van de woning vergroten. 
In plaats van een schuifwandensysteem wordt gekozen 
voor een systeem dat eenvoudiger te gebruiken is 
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7.15 en 7.16 De woonkamer en slaapvertrekken kunnen in elkaar doorlopen of van elkaar afgesloten worden. 

I )J 

\/erctichlen &i 1er.::ur ~tr 123 



en beter bij de materialisatie van het project past. De 
scheiding tussen de vertrekken wordt gerealiseerd als 
een kastensysteem van kruislaaghout elementen dat 
als alles dicht is een vlakke muur vormen. Een deel van 
de elementen zijn echter deuren die opengezet kunnen 
warden. Door deze deuren even breed te maken als de 
kast diep is valt de deur samen met de kast als hij open 
staat, waardoor het zowel in open als in dichte stand een 
af beeld geeft. In open stand wordt het een doorlopende 
ruimte, waarin nag wel afbakeningen aanwezig zijn. De 
mate van openheid kan eenvoudig gevarieerd warden 
door meer of minder delen open te zetten. Omdat de te 
open delen als deuren werken is het systeem eenvoudig 
te bedienen en zal het oak regelmatig gebruikt warden. 
De kasten kunnen in de woonkamer, de slaapkamer of 
aan beide kanten als een open of gesloten kast gebruikt 
warden. Op de begane grand wordt het kastensysteem 
oak als constructief element gebruikt, waardoor de ruimte 
verder geen constructieve wanden nodig heeft. Op de 
verdieping is dit niet nodig, omdat de belasting op de 
dakvloer lager is. Op de verdieping is het zelfs mogelijk 
om een van de kasten uit te voeren als open haard. In de 
kastenwand wordt variatie aangebracht door af en toe in 
de breedte van de openingen te varieren, wat een meer 
open of gesloten beeld oplevert. Doordat de laatste kast 
las is geplaatst van de gevel wordt het verschil tussen een 
open en een gesloten stand van de kasten versterkt. 

I I 
100mm 500mm ---

I 

7.17 De open en gesloten stand van de kasten zijn gelijkwaardig aan 7.18 en 7.19 Een uniform raster wordt gebruikt voor open en gesloten 
elkaar, op beide manieren is het systeem goed te gebruiken. gevels en voor plattegronden om de indelingen op elkaar af te 

stem men. 
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7.3.2 Raster 
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de 
eigenschappen van het kruislaaghout wordt zowel in 
de gevel als in plattegrond een raster gebruikt voor 
de indeling. In de gevel levert dit voor de open kant 
indelingsmogelijkheden op waarbij op logische wijze te 
open geveldelen gemaakt kunnen warden in hetzelfde 
raster als waar de openingen in de meer gesloten kant 
zijn gemaakt. Op deze zijde zorgt het raster ervoor dat 
de gevelopeningen met onregelmatige regelmaat over 
de gevel verspreidt kunnen warden terwijl de wand wel 
als ligger blijft fungeren . Naast ramen warden in verband 
met privacy in deze zijde oak te openen houten luiken 
gemaakt. Hetzelfde raster als waarmee wordt gewerkt 
in de gevel wordt oak doorgetrokken in de plattegrond, 
waarmee deze op elkaar warden afgestemd. 
Het raster is ten eerste gebaseerd op de mogelijke hoogte 
van de gevelopeningen, tussen bordes en plafond (1800 
mm), voortkomend uit de gevelindeling. Ten tweede uit 
de minimale vrije doorgang in seniorenwoningen (850 
mm). En ten derde op een tussenmaat die nodig is bij het 
zagen van openingen in de gevelelementen. Deze moet 
afgestemd warden op de gewenste dikte van de stijlen bij 
de grate gevelelementen en de benodigde tussenruimte 
bij de kleine gevelopeningen en is gesteld op 100 mm. 
Hierdoor ontstaat een raster met elementen van 375 mm 
met een tussenmaat van 100 mm. 

7.3.3 Plattegronden 
Alie plattegronden warden opgebouwd vanuit hetzelfde 
principe. De woonkamer staat centraal, gericht op de 
hoofdorientatie, de slaapvertrekken zitten aan de andere 
buitengevel en de niet daglichtbehoevende functies 
zitten daar dwars op. Door variatie in afmeting (van 80 
tot 120m2), vorm, orientatie, de plaats en richting van het 
kastensysteem en de woonlaag is elke woning uniek. 
Het orientatieverschil van de woningen is van buitenaf 
het eerste dat opvalt. Een woning kan op een openbare 

ruimte, tuin of bestaande woning georienteerd zijn, wat 
gevolgen heeft voor de ervaring ervan. Hierbij hangt 
het er oak vanaf of de woning zich op begane grand of 
verdieping bevindt. Op de begane grand is de connectie 
met de omringende ruimte directer en de afstand korter, 
wat oak terugkomt in de te openen delen van de gevel. 
Door grate delen van de gevel te kunnen openen kan 
een deel van de openbare ruimte toegeeigend warden 
en loopt de woonkamer door in de openbare ruimte. 
Oak kan de officieuze entree op deze manier zo naar 
de openbare ruimte verplaatst warden. Op de verdieping 
ontstaat door het hoogteverschil een afstand tot de 
openbare ruimte, maar oak meer overzicht. Van dit 
overzicht kan met goed weer nag meer genoten warden 
doordat de gevel grotendeels open te zetten is, waardoor 
de woonkamer gaat fungeren als loggia. Daarnaast 
beschikt oak elke bovenwoning over een balkon als 
gevolg van het verschil in orientatie van de woningen op 
de boven en benedenverdieping. 
De verschillende woninggroottes hebben hun weerslag 
in de afmetingen van de ruimtes, maar oak in het aantal 
ruimtes. De open keukens en woonkamers warden 
bijvoorbeeld grater, net als dat de afstand tussen gevel 
en kastenwand in de slaapkamer toeneemt, waardoor 
ruimere slaapkamers ontstaan. Het slaapgedeelte 
achter de kastenwand kan door de bewoners opgedeeld 
warden door het plaatsen van tussenwanden in hetzelfde 
kruislaaghout systeem. Door het gebruik maken van 
het raster en daarmee het afstemmen van de gevel 
op het interieur kunnen tussenwanden eenvoudig op 
verschillende plekken geplaatst warden, naar gelang 
de wens van de bewoners. Het is zelfs mogelijk om een 
deel van de ruimte te gebruiken als loggia. 
Bij het kastensysteem zitten de kasten vanuit de 
woonkamer gezien altijd op een rij. Van de andere kant 
kan ditverschillen. Een kast bij een loggia kan bijvoorbeeld 
dieper zijn, waardoor oak tuinmeubels hierin geplaatst 
kunnen warden. Dit kan oak zijn weerslag hebben op de 
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7.20 Plattegrond begane grand 
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7.21 Plattegrond verdieping 
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breedte van de openingen in de kastenwand . Ook zit er 
verschil in de plaatsing van de laatste kast. Soms reikt 
deze tot de gevel en soms staat hij er bewust los van. 
Seide mogelijkheden leveren namelijk een compleet 
andere ruimtelijke ervaring op als de wand open staat, 
terwijl de ervaring gelijk is als de wand gesloten is. 

7.3.4 Gevel 
Het basisprincipe van de gevelindeling is de plaatsing 
van grate gevelopeningen aan de hoofdorientatiezijde 
en kleine gevelopeningen aan de meer privacygevoelige 
nevenzijde van de woning. Doordat de verschillende 
woningen op verschillende elementen georienteerd zijn 

7.22 De kastenwand open of gesloten geeft een heel verschillend beeld. De orientatie naar de openbare ruimte wordt nog verder versterkt doordat 
de gevel boven geopend kan worden tot loggia (links onder) en beneden geopend kan worden om een deel van de openbare ruimte te annexeren 
(rechts onder). 
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levert dit een gevarieerd beeld op. 
De hoofdorientatiezijde wordt zo open mogelijk 
gehouden. De openingen warden waar nodig opgedeeld 
in elementen, afgestemd op het grid. Boven zijn deze 
elementen individueel omhoog te schuiven, waarbij zelfs 
de hele pui omhoog geschoven kan warden. Beneden 
zijn een aantal van deze elementen open te klappen 
waarbij de woonkamer naar buiten wordt uitgebreid. Naar 
gelang de mate van openheid naar de omringende ruimte 
wordt een deel van de raampartij soms doorgetrokken 
tot maaiveldniveau voor een sterkere verbinding tussen 
woonkamer en openbare ruimte. Bij de wonlngen waar 
loggia's geplaatst zijn warden de gevelopeningen 
doorgezet, maar dan zonder glas. Zo wordt binnen een 
gevel een divers effect bereikt. 
De grate gevelopeningen warden benadrukt door een 
stalen rand die oak als vensterbank dient. Deze loopt op 
sommige plekken oak door in de rand van de balustrade. 
Deze randen benadrukken de vorm en komen oak terug in 
de vertikale verbindingen tussen de verschillende gevels. 
Deze hoeken warden namelijk op verstek gezaagd, en 
warden tegen elkaar aan geplaatst met een stalen plaat 
ertussen. Deze plaat vormt een lijn op de uitwendige 
hoeken van de volumes, die oak weer de vorm ervan 
benadrukt. Daarnaast beschermt deze de houten gevels 
op de meest gevoelige plekken, de hoeken. 

De meer gesloten dragende gevels makeh voor de 
openingen gebruik van de kleinste maat van het raster, 
of soms een paar van deze eenheden. Hlerbij moet 
echter opgelet warden dat niet te veel wordt geopend 
omdat de wand moet blijven fungeren als wandligger. 
De openingen in deze gevels warden gebaseerd op 
de functie binnen en de ruimte buiten. De privesfeer 
hiervan zorgt ervoor dat de ramen al hoger beginnen, 
om inkijk in beide richtingen te voorkomen. lndien op 
de bovenverdieping geen mogelijkheid tot inkijk bestaat 
kunnen de openingen hier wel lager geplaatst warden. 

I 
200mm 1000mm - --7 .23 Op de verdieping is de gevel opgedeeld in elementen die 

individueel, maar oak allemaal tegelijk open gezet _kunnen warden. 

7.24 De stalen hoek bevestigd de elementen aan elkaar, versterkt de 
rand en benadrukt deze. · 
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Daarnaast wordt gekeken naar de benodigde hoeveelheid 
gevelopeningen (in een slaapkamer bijvoorbeeld meer 
dan in een badkamer) en hoe dat gerealiseerd kan 
warden met in gedachte de functie van wandligger van 
de gevel. Naast de ramen warden binnen het raster oak 
luiken gerealiseerd, om delen van de wand te kunnen 
open zetten en eventueel te kunnen ventileren zoals in 
de badkamer. Door deze luiken oak in kruislaaghout uit 
te voeren wordt het besef van de materialisatie versterkt. 
De gevelopeningen in deze gevels warden uitgevoerd 
als gaten in kruislaaghout en hierbij is dan oak de dikte 
en gelaagdheid van het materiaal goed zichtbaar. Het 
glas wordt binnen tegen het kruislaaghout aangezet en 
hierdoor is aan de buitenzijde geen kozijn zichtbaar. 
Bij de afwerking van de gevel moet deze voorzien 
warden van een laklaag. Door bij elk binnengebied net 
een andere kleur hiervoor te kiezen ontstaat in de wijk 
een nauwkeurig afgewogen kleurenpallet met subtiele 
verschillen om de diversiteit in de binnengebieden (die 
ieder uniek zijn) te versterken. 

7.26 De oriE!ntatie van de woningen is in de gevel zichtbaar en werkt 
tevens in de constructie door. 
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7.25 De kleine gevelopeningen zijn in het kruislaaghout geponst. 
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7.27 Gevelaanzicht Noord 

7.28 Gevelaanzicht Zuid 
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7.29 Gevelaanzicht West 

7 .30 Gevelaanzicht Oost 
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7.3.5 Ontsluiting 
De seniorenwoningen worden midden in een blok 
ontsloten door daar het blok uit elkaar te trekken en zo 
de orientatierichtingen te versterken. Om dit uitgetrokken 
imago van de ontsluitingsruimte te versterken wordt deze 
ruimte iets terug gelegd ten opzichte van de gevels van 
de woningen en bijna geheel transparant gemaakt. De 
vloeren hiervan worden ook daadwerkelijk opgehangen 
tussen de seniorenwoningen en op maaiveldniveau 
wordt de bestrating van de openbare ruimte doorgezet. 
In de ontsluitingsruimte worden alle woningen ontsloten, 
al beschikken de woningen op de begane grond ook nog 
over een officieuze entree aan de hoofdorientatiezijde. 
Hierdoor zit er ook verschil in ervaring van de 
ontsluitingsruimteopdebeganegrondenopdeverdieping. 
Op de begane grond is het echt een entreeruimte, met 
centraal een hydraulische lift en een trap, daaromheen 
de entrees naar de woningen en kleine open ruimtes en 
ruimte voor het parkeren van fiets en scootmobiel. Op 
de verdieping is de ruimte anders en die is ook anders 

gematerialiseerd . De ruimte is veel opener doordat er 
geen vervoersmiddelen gestald hoeven te worden en er 
is ook een gezamenlijke buitenruimte. Het is meer een 
verblijfsruimte, die uitgaat van intensiever contact tussen 
de bewoners van de bovenverdieping dan die tussen de 
bewoners van de benedenverdieping. Dit zorgt ervoor 
dat de bewoners van de bovenverdieping direct contact 
hebben met de andere bewoner van die verdieping, 
terwijl de bewoners van de benedenverdieping meer 
direct contact hebben met de openbare ruimte. Ook 
het dakvlak is toegankelijk vanaf de ontsluitingszone. 
Het hele dakvlak is te betreden en ook voorzien van 
een balustrade. Deze balustrade doet tevens dienst als 
ligger waar de schuiframen van de bovenverdieping aan 
opgehangen worden en langs omhoog kunnen schuiven . 
Het dak is voor de bewoners algemeen toegankelijk en 
kan net als de openbare ruimte gedeeltelijk geannexeerd 
worden . Door het niveau verschil zal de open bare ruimte 
echter de hoofdbuitenruimte van de bewoners blijven. 

7.31 en 7.32 De ontsluiting van de woningen wordt middenin een blok geplaatst. 
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7.4 De openbare ruimte 

De open bare ruimte van de binnengebieden ligt verankert 
tussen bestaande bebouwing, de bijbehorende tuinen en 
de seniorenwoningen. Hierdoor zijn een aantal intiemere 
ruimtes ontstaan met een verschillend karakter, door 
verschil in afmeting, ligging en omgeving. 
Dit verschil wordt versterkt doordat elke ruimte zijn eigen 
inrichting gaat krijgen, afhankelijk van wat op die locatie 
gewenst is. Hierbij wordt ook eventueel bestaand groen 
in het ontwerp meegenomen. Naast de eigen inrichting 
wordt elke ruimte voorzien van een gelijke rand. Deze 
rand loopt als een constante door de hele openbare 
ruimte heen en maakt het tot een geheel. Deze rand 
varieert in breedte van 1,5 tot 3 meter en loopt ook door 
tussen de verschillende binnengebieden om deze met 
elkaar te verbinden. De rand dient om de openbare 
ruimte tot een geheel te maken, maar ook als buffer, 
mensen zijn namelijk niet snel geneigd om meteen 
midden in de openbare ruimte te gaan staan en hebben 
zo een strook waar ze ook kunnen verblijven. Daarnaast 
roept deze strook meer op tot tijdelijke annexatie van de 
openbare ruimte. De rand van de openbare ruimte wordt 
gematerialiseerd als een stenen st rook, van lichtgekleurde 
klinkers in een kleurschakering die afgestemd wordt op 
de kleur van de senioren woningen en zo complimentair 
daaraan wordt. Het kleurenpallet bestaat uit een aantal 
kleuren stenen en de verhouding tussen het aantal 
stenen bepaalt de uiteindelijke dominante kleur. Door 
met deze verhouding te spelen kan de dominante kleur 

in elk binnengebied aangepast warden aan de kleur van 
de seniorenwoningen. 
De afmetingen en inrichting van de ruimtes zijn zo bepaald 
dat het nooit een grote lege vlakte wordt. Als er niemand 
is, moet het nog steeds een prettige ruimte zijn, en als 
er wel mensen zijn moet het niet meteen helemaal vol 
lijken. Daarom wordt geprobeerd te werken met primaire 
en secundaire zitelementen. De primaire zitelementen 
zijn duidelijke bankjes en dergelijke, die eenduidig voor 
dit doe! aanwezig zijn. De secundaire zitelementen zijn 
elementen in de openbare ruimte die ook andere doelen 
dienen, zoals trappen en muurtjes. Als deze leeg zijn 
wordt het niet meteen zo ervaren. 

De openbare ruimtes hebben allemaal een rand, maar 
kunnen qua inrichting verder verschillen. Hierbij zijn 
verschillen aangebracht in materialisatie, functie en 
inrichtingselementen. De materialisatie varieert van 
dezelfde stenen als aan de rand (met een afwijkende 
kleur vanwege de herkenbaarheid van de rand) tot 
gras en van gravel tot asfalt. Dit hangt natuurtijk ook 
samen met de functie van de ruimte en het al dan niet 
aanwezige groen. Qua functie kan gedacht warden 
aan verschillende activiteiten, zoals voetbal (of panna), 
basketbal, jeu de boules, maar ook aan een speeltuin 
of zandbak of aan een gemeenschappelijke of volkstuin. 
Daarnaast kan een ruimte ook ingericht warden zonder 
eenduidige functie waar eenvoudigweg de mogelijkheid 
wordt geboden om te verblijven. 
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7.33 De kleurenschakering van stenen voor de openbare ruimte. 
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7.34 Van bovenaf zijn de verschillende openbare ruimtes te zien, ook is het principe van de verbindende rand zichtbaar. 
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7.35 t/m 7.42 De openbare ruimte kan op vele verschillende manieren ingevuld worden, met verschillende materialen en elementen. 
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7 .4.1 Referentieprojecten openbare ruimte 
Een van de basiselementen van het ontwerp is dat de 
binnenterreinen nieuwe openbare ruimtes vormen, 
autoloze openbare ruimtes. Daarnaast wordt er gekozen 
voor een doorlopende ruimte, die verschillend ingevuld 
kan warden. De omranding van de verschillende ruimtes 
loopt constant door en is ook een soort buffer tussen 
woningen en openbare ruimte, zodoende kan die ook 
tijdelijk geannexeerd warden door bewoners. In deze 
paragraaf warden kort een aantal projecten besproken 
die ook proberen de openbare ruimte in te zetten om de 
wijk leefbaarder te maken en te verenigen . 
Architecte Marlies Rohmer geeft de openbare ruimte in 
bijna al haar projecten een speciale plaats. Voornamelijk 
de stoep en de overgangszone van woning naar 
openbaar speelt bij haar een grate rol. 

7.43 en 7.44 Bij het project Clip-on woningen in Lelystad krijgt de kleine voortuin/brede stoep extra belang doordat de glazen voorgevel van de 
woning (geheel) geopend kan warden en zo contact tussen de woningen en de openbare ruimte optimaal wordt. (bran: Bouwen voor de Next 
Generation) 

138 



7 .45 en 7 .46 In het project WSSt in Breda wordt bij een woonblok een dubbele oplossing gebruikt. Aan het binnenhof is door middel van overstekken 
en materialisatie een overgangszone gemaakt tussen woning en binnenterrein, welke eenvoudig geannexeerd kan worden door de bewoners. 
Aan de straatzijde is voor een dergelijke zone een variant op de Amsterdamse stoep gemaakt. (bron: Bouwen voor de Next Generation) 

7.47 en 7.48 Het derde project van Marlies Rohmer is het Rozenhof in Breukelen, waar 26 woningen rondom een klein hof georganiseerd zijn. 
Ook hier is een midden en een rand gemaakt, waarbij de bewoners de rand kunnen annexeren. Bij de bebouwing is op een moderne manier met 
een traditioneel materiaal omgegaan en kan op de benedenverdieping een dubbele deur naar het hof geopend worden om de verbinding tussen 
binnen en buiten te optimaliseren. (bron: Bouwen voor de Next Generation) 
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7.49 - 7.52 In een stedelijke omgeving is het mogelijk om een rustige woonomgeving te creeren. In de plannen van Marlies Rohmer was dit al 
zichtbaar door het toepassen van een hof of binnenplein. In Eindhoven heeft het Bouwfonds een oude fabriekslocatie ontwikkeld tot kleinschalig 
wonen in een autoluwe omgeving. Verschillende architecten, waaronder Van Wylick Architecten, hebben een aantal woningen ontworpen. 
Opvallend is dat niet is gekozen voor wonen aan straten, maar wonen aan een drietal pleinen die onderling geschakeld zijn. Een van deze pleinen 
is half verhoogd, waar parkeren onder plaatsvindt. De pleinen zijn verschillend gematerialiseerd, maar bij allemaal is interactie tussen binnen en 
buiten belangrijk en is er een overgangszone gecreeerd tussen openbaar en prive. Opvallend is dat het half verhoogde plein meer uitnodigt tot 
annexatie. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn; de vorm en afmeting (het kleinste plein van de drie), de materialisatie (gravel en niet alleen steen) en 
de hogere mate van privacy door de ligging (half verhoogd). 
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7.5 Aanpassingen bestaande woningen 

Het Philipsdorp is een gemeentelijk monument, waarbij 
voornamelijk het straatbeeld geconserveerd dient te 
blijven. In dit plan wordt de ruimtelijke orientatie van 
de bestaande woningen niet alleen meer op de straat 
gericht, maar oak op de binnenterreinen, waar nieuwe 
openbare ruimte ontstaat. Daarom biedt de voormalige 
achterzijde van de woningen de mogelijkheid deze uit te 
breiden en daarmee gelijk beter aan te laten sluiten op 
die openbare ruimte. De bestaande woningen zijn aan 
renovatie toe, wat gelijk meegenomen wordt bij deze 
aanpassingen. Oak de huidige plattegronden voldoen 
niet meer, daarom zijn nieuwe indelingen (zowel bij uit 
te breiden woningen als bij gelijk blijvende woningen) 
bedacht om beter aan de eisen te voldoen. 
De aanpassingen verschillen van aard, soms wordt 
er niks aan het uiterlijk van de woning veranderd en 
soms krijgt een woning een nieuwe gevel aan de 
openbare ruimte. De uitbreidingen warden net als de 
seniorenwoningen in kruislaaghout uitgevoerd. Hiermee 
vormen de uitbreidingen samen met de tuinen van deze 
huizen de overgang tussen bestaand en nieuw. 
Bij de bestaande woningen is globaal het onderscheidt 
te maken in woningen uit de eerste periode van het 
Philipsdorp (van architect L.P.J. Kooken) en woningen 
waarmee een later vrijgekomen gat in het Philipsdorp 
is opgevuld (van architect C. Smit). Hiervan zijn 
de laatstgenoemde in de slechtste staat, zowel 
bouwtechnisch als woontechnisch. Een van de redenen 
hiervoor is dat deze woningen nag een stuk kleiner 
zijn dan de anderen, ze hebben slechts een oppervlak 
van 70 m2. Om deze woningen aan te passen aan de 
toekomst warden ze samengevoegd en vormen zo 
ruime woningen, bijvoorbeeld voor jonge gezinnen. In 
de nieuwe indeling warden zo mogelijk elementen uit 
het bestaande gehandhaafd, zoals de locatie van de 
trap en gevelopeningen. Daarnaast krijgt de woning een 
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7.53 en 7.54 Twee bestaande woningen warden samengevoegd tot 
een ruime woning. Binnen de woning blijven verschillende elementen 
bewaard. 
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voordeur aan het binnenterrein en kijkt het hier ook over 
uit. 

De woningen ontworpen door L.P.J. Kooken zijn een 
aantal varianten op een basisprincipe en voor dit 
basisprincipe zijn een aantal aanpassingsmogelijkheden 
bedacht. Binnen deze types wordt geprobeerd meer 
variatie te brengen, zowel in grootte als in indeling. Met 
deze variaties springen de woningen ook in op waar er 
op die plaats in de open bare ruimte gebeurt. Bijvoorbeeld 
met de patiowoning kan een extra gevel aan de openbare 
ruimte gecreeerd warden terwijl met een ander type juist 
een gevel van kruislaaghout met twee verdiepingen heeft 
en nog weer een ander meer de sfeer van het bestaande 
aan het binnengebied geeft. 

De woningen ontworpen door L.P.J. Kooken zijn een 
aantal varianten op een basisprincipe en voor dit 
basisprincipe zijn een aantal aanpassingsmogelijkheden 
bedacht. Binnen deze types wordt geprobeerd meer 
variatie te brengen, zowel in grootte als in indeling. Met 
deze variaties springen de woningen ook in op waar er 
op die plaats in de openbare ruimte gebeurt. Bijvoorbeeld 
met de patiowoning kan een extra gevel aan de openbare 
ruimte gecreeerd warden terwijl met een ander type juist 
een gevel van kruislaaghout met twee verdiepingen heeft 
en nog weer een ander meer de sfeer van het bestaande 
aan het binnengebied geeft. 
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7.55 en 7.56 De woningen worden georienteerd op het binnengebied 
en sommige hebben ook een nieuwe gevel daaraan. 



7.6 De overgangen naar de openbare ruimte 

De openbare ruimte bestaat uit een algemene rand, met 
verschillende invullingen in het midden. Deze rand is 
echter niet alleen een rand, maar is oak tuinafsluiting, 
plint van de seniorenwoningen en zitmeubel. De 
seniorenwoningen krijgen geen grate protrtlt'ferite' pHht, 
maar in plaats daarvan maakt de plint deel uit van de 
rand van de openbare ruimte. Om het hout aan te laten 
sluiten op het maaiveld is er natuurlijk nag wel een kleine 
plint nodig, die hetzelfde gematerialiseerd is als de rand 
van de openbare ruimte. Hierdoor zijn de bewoners nag 
eerder geneigd zich tijdelijk een deel van de openbare 
ruimte toe te eigenen. 

Door de grate gevelopeningen aan de hoofdorientatie 
zijde van de seniorenwoningen is de relatie tussen 
openbare ruimte en woning al sterk, maar deze kan nag 
sterker warden. Aan deze zijdes zijn grate delen van de 
gevel open te zetten, om in geval van goed weer, een 
directe relatie met de openbare ruimte aan te gaan. Dit 
gebeurt op de begane grand door het openklappen van 
verdiepingshoge deuren, waarbij de woonkamer als het 
ware verlengd wordt tot in de openbare ruimte. Op de 
verdieping zijn de grate ramen omhoog te schuiven, 
waarbij de hele kamer een balkon wordt. Dit wordt 
mogelijk gemaakt doordat de woningen constructief als 
kokers fungeren en de hoofdorientatie zijde niet dragend 
is. 

7.57 De seniorenwoningen hebben geen prominente plint, deze maakt meer deel uit van de openbare ruimte. 

Verd1ch en en veraurnen 143 



7.58 Gevel van buiten gesloten. 

7.59 Gevel van buiten open. 
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De bestaande woningen die uitgebreid worden met een 
patio en dus met een gevel aan de binnenterreinen 
kunnen net als de seniorenwoningen delen openzetten 
naar de openbare ruimte. Bij de andere bestaande 
woningen vormt de tuin een buffer tussen huis en 
openbare ruimte. De afscheiding van de tuinen wordt, 
net als de plint van de seniorenwoningen, gevormd door 
de rand van de openbare ruimte. Deze vormt een stenen 
bak van verschillende hoogtes, naar gelang de openbare 
ruimte daarom vraagt. In deze bak kan een heg geplaatst 
worden, waarbij de bewoner zelf de hoogte kan bepalen 
en daarmee de mate van privacy. Door de bak aan de 
zijde van openbare ruimte op bepaalde plaatsen te 
verbreden ontstaan secundaire zitgelegenheden. De 
tuinen verschillen van elkaar qua diepte, waardoor de 
afscheidingen ten opzichte van elkaar verspringen, 
wat rand van de openbare ruimte opdeelt. Dit zorgt er 
tevens voor dat er vaak een logische plek ontstaat voor 
de entree van een tuin. Deze wordt afgesloten door een 
stalen frame met daarbinnen een vurenhouten deur, 
hetzelfde materiaal als de seniorenwoningen. Tussen 
de tuinen onderling wordt eveneens een stalen frame 
geplaatst met daarbinnen een raster waar klimplanten 
op kunnen groeien. Deze is hoger dan de afscheiding 
naar de openbare ruimte in verband met privacy. 

100mm 500mm 

7 .60 De rand van de open bare ruimte loopt door in de plint van de 
seniorenwoningen. 

7.61 Rand openbare ruimte met heg laag 

7.62 Rand openbare ruimte met heg hoog. 

7.63 Rand openbare ruimte met heg hoog en bankje 
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7.7 De openbare ruimte ingericht 

In het uitgewerkte binnenterrein zijn vijf verschillende 
openbare pleintjes aanwezig. Ter verduidelijking van de 
mogelijkheden van de openbare ruimte worden deze 
hier alle vijf nog even kort toegelicht. 

7.66 Op dit binnenterrein zijn verschillende openbare pleintjes ontstaan. 
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7.67 lmpressie 1 

Aan de zorgstraat ontstaat een harder plein met 
verschillende zitmogelijkheden. Hier is een deel van 
de bestaande beplanting bewaard gebleven. Het plein 
heeft een sterke relatie met de zorgfunctie en kan ook 
als buitenruimte hiervoor fungeren. Vanaf hier kunnen 
ook de activiteiten aan de zorgstraat in de . gaten 
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gehouden warden. De ruimte wordt gematerialiseerd 
in een donkerdere steen dan die van de rand. Door 
de hellingbaan ontstaat een directe relatie met het 
parkeerdek dat na sluiting van de zorgfunctie ook 
onderdeel wordt van de openbare ruimte. 



7 .68 lmpressie 2 

Deze ruimte zit over de volledige breedte van het 
binnenterrein en heeft aan drie zijdes een gevel doordat 
aan een van de zijdes met bestaande woningen 
patiowoningen zitten. Binnen de doorlopende rand is 
gras geplaatst, waarbij een deel echt als veldje werkt, 
terwijl bij een ander deel een aantal bomen is blijven 

staan en zo een ander karakter heeft. Door het gras is 
het echter wel een ruimte. De trap naar het parkeerdek 
dient ook als tribune bij het grasveld. 
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7.69 lmpressie 3 

Deze kleine ruimte is ingericht als speel- en zitruimte, 
met heel directe relatie tot de omliggende woningen. De 
beperkte afmetingen van de ruimte, evenals de verlengde 
tuinen ernaast versterken dit. 
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7. 70 lmpressie 4 

Een langwerpig gravelveld met op de koppen een blok 
seniorenwoningen en een patiowoning. De ruimte is 
bijna geheel open gelaten, maar vanuit de rand en de 
tuinafscheidingen zijn er wel zitgelegenheden ontstaan 
zodat er bij activeiten wel voldoende zitgelegenheid is. 
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7.71 lmpressie 5 

Achter de woningen aan de Frederiklaan ontstaat een 
langwerpige openbare ruimte waaraan de studio's 
ontsloten warden. In dit veld warden bestaande bomen 
gehandhaafd. Daarnaast is er een gemeenschappelijke 
tuin, afgescheiden door een element van de rand 
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dat tevens als bank fungeert. Een verdieping van het 
maaiveld kan fungeren als zitkuil, maar heeft oak de 
afmetingen van een panna veld. 



7.8 Terugkoppeling naar wijkniveau 

De inrichting van alle andere binnengebieden in het 
Philipsdorp geschied op dezelfde manier als in de 
voorgaande hoofdstukken voor een is beschreven . 
Hierbij speelt het bestaande een grote rol en worden hier 
overheen een aantal lagen geplaatst. Constant element 
bij die lagen is de doorlopende rand van de openbare 
ruimte, die ook de aanzet geeft tot de erfafscheidingen 
en de plinten van de seniorenwoningen. De gaten in 
deze rand worden ingevuld door seniorenwoningen 
en openbare ruimtes die ten opzichte van elkaar 
verspringen . 

De bestaande situatie zorgt ervoor dat ieder binnen 
gebied verschillend is . Doordat de inrichting van de 
binnengebieden op basis van het bestaande is en ook op 
het bestaande reageert wordt ieder binnengebied uniek, 
wat een levendige duidelijk gedefinieerde wijk met een 
uniek karakter oplevert. 

7.72. De inrichting van de binnengebieden bestaat uit een verschillende 
lagen. 
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7.73 De basisingredienten voor elk binnengebied zijn gelijk, maar elk gebied is toch uniek. 
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8. CONCLUSIE 

Binnen dit project is de monumentale herstructureringswijk 
het Philipsdorp aangepakt door er nieuwe elementen 
in aan te brengen en het bestaande grotendeels te 
conserveren. Om te zien of het project in zijn opzet 
geslaagd is, is het van belang om te zien of aan de 
doelstelling zoals die in de inleiding opgesteld is voldaan 
is. Daarom wordt hieronder nogmaals de doelstelling 
vermeld: 

Ontwerp huisvesting voor ouderen en zorgvoorzieningen 
als verdichting en huisvesting voor jongeren als 
herbestemming in het Philipsdorp, zodat de wijk een 
positieve impuls krijgt en beter aansluit op het centrum, 
zonder de bestaande kwaliteiten te verliezen. 

Om dit te bewerkstelligen is een zorgvuldige analyse 
gedaan van het Philipsdorp, waarin de sterktes en zwaktes 
van de wijk goed naar voren komen. De belangrijkste 
zwaktes zijn het gebrek aan openbare ruimte en 
samenhangend daarmee de parkeerproblematiek. Ook 
voldoen de woningen niet aan de huidige wooneisen. De 
belangrijkste sterktes van de wijk zijn de monumentale 
gevels en structuur van de wijk en de tot nu toe 
onbenutte ruimte in de wijk in de vorm van de langgerekte 
achtertu i nen. 

Om een positieve impuls aan de wijk te geven en de woon
en woningkwaliteit te verbeteren is met de verdichting 
en herbestemming in gesprongen op deze sterktes en 
zwaktes. Zo is geprobeerd om het parkeerprobleem 
op te lossen en openbare ruimte te creeren, zonder de 
bestaande kwaliteiten te verliezen. In de achtertuinen 
bleek genoeg ruimte te zijn om binnengebieden te 
creeren waar zowel kleinschalige openbare ruimtes als 
seniorenwoningen geplaatst kunnen worden. Door de 
verplaatsing van open bare ruimtenaarde binnengebieden 
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ontstaat op de oorspronkelijke straten meer ruimte om 
deze efficient voor parkeren en doorvoer van auto's in 
te richten. Zo kan de parkeercapaciteit van de wijk met 
60% (300 parkeerplaatsen) verhoogd worden, terwijl de 
verdichting maar zo'n 25% (100 woningen) is. 

De wijk wordt beter aangesloten op de omgeving door 
van de Frederiklaan een verbinding tussen Strijp S en 
het centrum te maken en door de centrale zorgstraat 
in de wijk, die ook de omliggende wijken van zorg 
voorziet. Zowel de woningen aan de Frederiklaan als de 
zorggebouwen zijn zowel buffer voor als verbinding met 
de binnenterreinen. 

Doordat de bestaande woningen aangepast moeten 
worden aan de huidige woonwensen kunnen ze 
eenvoudig zo ingedeeld worden dat ze tevens een 
orientatie aan de binnengebieden krijgen. Eventuele 
uitbreidingen kunnen ook aan die zijde plaatsvinden, 
zodat daar een nieuw gevarieerd gevelbeeld ontstaat 
terwijl het bestaande monumentale gevelbeeld behouden 
blijft aan de straatzijde. 

De verdichting in de wijk is mogelijk doordat er nieuwe 
ruimte ontstaat vanuit de voormalige achtertuinen. Deze 
wordt ingezet om de nieuwe openbare ruimte vorm te 
geven en in te delen. Zo kunnen kleinschalige ruimtes 
ontstaan die verankerd zitten op hun plek. De openbare 
ruimte speelt een grate rol in de samenhang tussen oud 
en nieuw en van de wijk. De interactie met de openbare 
ruimte wordt zowel voor de bestaande als voor de 
nieuwe woningen geoptimaliseerd. De bestaande 
woningen krijgen door de nieuwe orientatie aan de 
binnenterreinen een voortuin van waaruit direct contact 
met de openbare ruimtes mogelijk is en de nieuwbouw 
orienteert zich op de openbare ruimtes. Binnen de 
kleinschalige binnengebieden ontstaat samenhang door 
het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel voor 



deze terreinen. De oorspronkelijke centrale openbare 
ruimte die volgebouwd is met het Philips stadion 
wordt zo vervangen door meerdere centraal binnen 
de bouwblokken gelegen openbare ruimtes, die het de 
voormalige tuinen weer leven inblazen. 

Oud en nieuw zijn in deze wijk door de oper.ibare ruimtes 
sterk verbonden. Het inbrengen van meer programma, 
geeft zo de wijk een positieve impuls en zorgt voor een 
verbetering van de woonomgeving. Door het plaatsen 
van kleinschalige woningbouw voor senioren midden in 
de wijk kan dit project tevens de doorstroming binnen de 
wijk op gang brengen. Het project laat een ruimtelijke 
verdichting random het centrum zien (waarbij een 
buiten centrum milieu omgezet wordt tot een centrum 
stedelijk milieu), zonder daarbij de ruimtelijke kwaliteiten 
van de wijk uit het oog te verliezen, het versterkt deze 
zelfs. Zo wordt het straatbeeld rustiger en komen de 
monumentale gevels beter naar voren. Ook domineert 
de nieuwe bebouwing de bestaande niet, maar vult hij 
deze aan. In de binnengebieden gaan oud en nieuw een 
intensieve relatie aan en aan de zorgstraat domineren 
de zorggebouwen de straat maar niet de wijk. De 
grootschaligere zorggebouwen gaan een vlakkenspel 
aan met de gesloten kopgevels van de bestaande 
woningen en kennen daardoor waarde toe aan deze 
gevels. 

Door te kijken naar het bestaande en de problemen en 
potenties hiervan aan te grijpen om te verdichten is een 
zeer locatiespecifieke oplossing bedacht. De manier 
waarop dit echter gedaan is, is generiek, hierdoor kon de 
dit project ook voor een binnenterrein uitgewerkt warden 
en kan het principe op de overige binnenterreinen 
geprojecteerd warden . Door de verschillen in de 
bestaande situatie zullen de ontwerpen voor de 
verschillende binnengebieden verschillen, terwijl er wel 
duidelijke samenhang ontstaat. 

De gekozen methode om aan de hand van bestaande 
elementen in het Philipsdorp de verdichting en 
herbestemming te realiseren heeft gezorgd voor 
een positieve impuls, verbetering van de woon- en 
woningkwaliteit en betere aansluiting op de omringende 
wijken. Daarnaast warden de bestaande kwaliteiten van 
de wijk benut en benadrukt door de nieuwe lagen die 
over het Philipsdorp heen gelegd zijn. De rijke historie 
van de wijk wordt gerespecteerd en in combinatie met de 
nieuwe elementen levert dit een krachtiger en levendiger 
geheel op. 
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Het Philipsdorp heeft in de loop van zijn bestaan veel van zijn oorspronkelijke 
kracht verloren, voornamelijk door het verlies van zijn openbare ruimte aan het 

Philips stadion. 

Delange, vaak verwaarloosde, achtertuinen bieden de mogelijkheid tot het 
creeren van nieuwe openbare ruimte en tot verdichting nabij het centrum. 


