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Dit verslag beschrijft mijn afstudeerproject aan de Technische Universiteit in Eindhoven 

binnen de master ‘Architecture, Building and Planning’. Het project is een reactie op 

het onderzoek van het afstudeeratelier ’BrabantStad’, gestart in september 2011 onder 

begeleiding van Pieter van Wesemael, Hüsnü Yegenoglu en Frank Suurenbroek. 

In het eerste half jaar heb ik in samenwerking met 16 medestudenten onderzoek verricht 

naar de stedelijke ontwikkeling van de westelijke stadscorridor van Eindhoven. Op 

verschillende schalen is er gekeken naar de ruimtelijke, sociale en culturele aspecten van 

de overgang naar het postindustriële tijdperk met als doel de juiste interventie te kunnen 

doen die aansluit op de toekomstige ontwikkelingen. Het onderzoek is afgesloten met 

een vijfdelige atlas ‘Architectuur van de stadscorridors’ uitgegeven in januari 2012. Mijn 

medewerking is opgenomen in het tweede deel ‘knooppunt van stedelijke structuren’ 

waarin een groot deel de rol van Philips en de bijdrage van de industrie voor de ontwik-

kelingsstrategie van de stad beschrijft.

Mijn interesses voor dit atelier waren voornamelijk gebaseerd op de schaal en methode 

van het onderzoek. Een tussenschaal waarin er niet alleen een topdown benadering wordt 

aangehouden, maar waarbij juist wordt ingezoomd. Vat krijgen op de sociale en culturele 

context en onderzoek doen naar de ontwikkeling van het gehele ensemble. Op zoek gaan 

naar de unieke kwaliteiten van een plek om hierop voort te kunnen borduren. Dit stelt mij 

in staat interventies te doen die sterk  bijdragen aan de identiteit van de locatie, zowel op 

ensemble als gebouwniveau. 

Daarbij is het onderwerp actueel en omvat urgente vraagstukken. Hoe gaan steden de 

transformatie naar het postindustriële tijdperk aan? Hoe kunnen we het beste omgaan met 

kwaliteiten en de identiteit van de stad en deze versterken in een nieuwe economische 

organisatie? Waarbij ik ervan overtuigd ben dat deze methode van onderzoek een sterke 

bijdrage levert om tot geschikte oplossingen te komen.

voorwoord





“The des igner ’s  ro le i s  to estab l i sh poss ib i l i t ies 

for  meaning and use . ” 

     Quentin Stevens 

“We are insp i red by see ing others  in  act ion . ”

    Jan Gehl 
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Het afstudeeratelier ‘BrabantStad’ verdiept 

zich in de hedendaagse transformatie van 

een industriële periode naar het postin-

dustrieel tijdperk, waarin de netwerkregio 

Brabant is gekenmerkt door de mozaïekach-

tige structuur, een grote verscheidenheid in 

landschappen, dorpen en steden en unieke 

kwaliteiten in gebruik en beleving. 

Het onderzoek, ‘Architectuur van de 

Stadscorridors’ bestaande uit uitgebreide 

cartografische analyses heeft geleid tot een 

strategie en specifieke ontwerpopgave. 

Met dit onderzoek is inzicht verkregen in de 

ruimtelijke, programmatische en sociaalgra-

fische transformaties van een historische 

radiaal in Eindhoven. 

We leven in een periode waarin kennis 

de belangrijkste factor is geworden van 

onze economie en dan voornamelijk de 

overdracht ervan. Op zoek moet gegaan 

worden naar de ruimtelijke toepassing 

van deze nieuwe economie. Wat zijn de 

voorwaardes en hoe is hier op in te spelen. 

Niet alleen de stad met zijn oude industriële 

gebieden en panden transformeren, maar 

de gehele sociale en culturele structuur 

verandert mee. De stad wordt minder 

functioneel en efficiënt ingericht, maar 

probeert zich steeds meer te richten op het 

gebruik ervan. Waarbij de openbare ruimte 

een belangrijke rol tot zich neemt.

Sinds de industriële revolutie is de focus 

gelegd op het produceren en ontwikkelen 

van producten en processen. Van graan tot 

metaal, van gloeilamp tot vliegtuig. Grote 

ontwikkelingen waarbij er nu een tijd is 

aangebroken dat het voornamelijk om 

‘kennisoverdracht’ gaat. De focus ligt meer 

op de diensteneconomie. Waarbij het doel 

van dit onderzoek gericht is op de vertaling 

van deze diensteneconomie in het ruimtelijk 

ontwerp.

Wat is er voor nodig? Wat moet er 

veranderen aan de organisatie van de stad, 

de organisatie van gebouwen en ruimtes? 

Hoe kunnen deze worden verbonden met 

elkaar en met de mens? Welke factoren zijn 

van belang om de innovatieve processen 

van nu en in de toekomst te stimuleren? Is 

dit mogelijk met architectuur?

Een van de grote verschillen tussen industrie 

en kennis is het verloop van het proces. 

Tijdens het industriële tijdperk ging het 

voornamelijk om intensiviteit en efficiëntie. 

De ene na de andere stap moest goed op 

elkaar aansluiten. Het is ook terug te zien in 

de fabrieken van Philips, waar op een plek 

het ene gebeurde en in een ander gedeelte 

de volgende stap in het proces plaatsvond. 

Een hiërarchie waarin processen duidelijk 

van elkaar te scheiden en gescheiden 

waren. Een arbeider hoefde niet meer 

te weten over het proces dan alleen zijn 

onderdeel daarvan. 
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betrokken worden, die wel toegankelijk 

zijn, maar waar nooit iemand komt. Deze 

gebieden vragen om een nieuwe definitie 

waarbij ingespeeld wordt op het doel van 

de stad en ontwikkelingen in organisatie-

vormen. Maar ook een definitie waarbij de 

kwaliteiten kunnen behouden worden van 

deze specifieke locaties. 

Tenslotte krijgt de openbare ruimte een 

andere betekenis. In deze tijd is het van 

belang om de stad zo aantrekkelijk mogelijk 

te maken. Dit is nodig aangezien we in 

deze tijd concurreren met steden over de 

hele wereld. Verblijfskwaliteit en een goed 

georganiseerde structuur helpen de stad te 

begrijpen en dragen bij aan het comfort van 

de stad.

Het uiteindelijke doel is om de sociaaleco-

nomische positie en de culturele identiteit 

van Eindhoven te versterken middels het 

ruimtelijk ontwerp. Een plek bieden aan de 

ontwikkelingen die de stad nu ondergaat.

In een kenniseconomie is een proces 

nodig dat telkens weer terugkoppeling 

zoekt met een eerdere stap. Veel input uit 

de omgeving, multidisciplinaire projecten 

en kruisbestuivingen stimuleren deze 

innoverende processen.

In een kenniseconomie gaat het om de 

overdracht en het samenkomen van vele 

verschillende soorten kennis. Creativiteit 

en ondernemerschap, alles bij elkaar. Een 

organisatorische en ruimtelijke  oplossing 

is het creëren van campussen. Er is al 

campusontwikkeling gaande in Eindhoven, 

voornamelijk met grote bedrijven op het 

gebied van technologie. Op een ander front 

zijn minder zichtbare ontwikkelingen aan 

de gang. Kleine ondernemers, designers en 

andere creatieve werkers initiëren collectieve 

platformen en profiteren op deze manier 

van elkaars kwaliteiten. Op Strijp-S worden 

deze ontwikkelingen in de toekomst 

gecombineerd met woongelegenheden en 

vrijetijdsvoorzieningen. 

Wat doet deze ontwikkeling met de 

stedelijke ruimte? Een gevolg is de 

leegstand van oude industriële gebouwen, 

kantoorpanden en zelfs hele gebieden. Een 

kenniseconomie heeft tenslotte veel minder 

ruimte nodig dan de industriële economie. 

Er ontstaan ruimtes die niet meer gebruikt 

worden, die niet bij de nieuwe plannen 





de vraag
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De economie is constant in beweging, altijd 

op zoek naar groei. De grote verandering 

van het industriële tijdperk naar het postin-

dustriële tijdperk creëert op dit moment de 

ruimtelijke vraagstukken van de stad. 

De volgende tweedeling is te maken. Aan 

de ene zijde hebben we de leegstaande 

kantoor- en fabrieksgebouwen en zelfs 

gehele oud-industriële gebieden en 

restruimtes die opnieuw gedefinieerd 

moeten worden. Noodzakelijk is een 

strategie die ervoor zorgt dat kwaliteiten 

zorgvuldig worden ingezet om een bijdrage 

te leveren aan de toekomstige ontwikke-

lingen van de stad. Steden zijn op zoek naar 

een eigen identiteit, een manier om zich te 

differentiëren van andere steden. 

Daarnaast is de nieuwe economie op 

zoek naar een ruimtelijke omgeving voor 

de nieuwe organisatievormen, waarbij 

verschillende groepen en processen op 

een snelle manier met elkaar in verbinding 

staan om zo tot nieuwe ideeën te komen, 

kruisbestuiving. Multidisciplinaire projecten 

en collectieve ondernemingsvormen zijn 

sterk in opkomst. Een toevallige ontmoeting 

zorgt voor onvoorspelbare en innovatieve 

oplossingen en producten. Het zien en 

contact maken met anderen inspireert. Er 

moet op zoek gegaan worden naar de 

ingrediënten om het sociale spanningsveld 

tussen de verschillende individuen en 

partijen goed te organiseren. Welke 

ruimtelijke aspecten kunnen een bijdrage 

leveren aan het inspireren en bij elkaar 

brengen van mensen. 

Deze vraagstukken komen sterk tot uiting in 

het Emmasingelkwadrant in Eindhoven. Het 

Emmasingelkwadrant was het economisch 

centrum van Eindhoven in de industriële 

periode. Het was het hart van Philips. 

Sinds Philips voor een groot gedeelte is 

verdwenen wordt er gezocht naar een 

nieuwe definitie. Ik denk dat hier een ideale 

plek creëert kan worden voor het centrum 

van de nieuwe economie die zich in 

Eindhoven aan het ontwikkelen is.

Foto’s van het 

Emmasingelkwadrant uit 

1922 uit het archief van 

Eindhoven-in-beeld
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De opgave zal zijn hoe deze vraagstukken 

hun uitwerking vinden op deze plek. Om 

hier een betere definitie van te geven is een 

uitgebreidere analyse naar de kwaliteiten 

en werking van het gebied van belang. Met 

deze analyse kunnen essentiële interventies 

gedestilleerd worden. De opgave zal 

bestaan uit een strategie om het terrein van 

een nieuwe definitie te voorzien en een 

ontwerp te bieden waarin de ingrediënten 

voor een ruimtelijke vertaling van de nieuwe 

werkvorm zijn opgenomen.





de locatie
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Halverwege de 19e eeuw begint er 

langzaam een eind te komen aan de 

agrarische periode in Eindhoven. Boeren 

beginnen zich te richten op het spinnen 

en weven, waardoor de textielindustrie 

ontstaat. Eindhoven wordt in deze tijd een 

handelscentrum van regionale betekenis, 

waarbij het radiale wegennetwerk liggend 

op de zandruggen de stad verbindt met de 

omliggende dorpen. In korte tijd vormen 

deze radialen vanwege hun economische 

waarde een ideale plek voor lintbebouwing.  

De werkelijke industriële revolutie vond pas 

laat plaats in Nederland. In 1891 begon 

Philips zich in Eindhoven te vestigen. Grote 

economische groei aan het begin van 

de twintigste eeuw zorgt voor annexatie 

van de vijf omliggende dorpen Woensel, 

Tongelre, Stratum, Gestel en Strijp met 

Eindhoven, wat de gemeente Groot-

Eindhoven gaat vormen. 

Philips groeit uit tot een bedrijf van 

groot formaat en is in het stadsbeeld 

zeer dominant aanwezig, vooral op het 

Emmasingelkwadrant en Strijp-S. De 

Mathildelaan wordt aangelegd als directe 

verbindingsas tussen deze gebieden. De 

enorme groei gaat gepaard met een grote 

toestroom van arbeiders, waardoor er een 

chronisch tekort aan woningen ontstaat. 

Tussen 1910 en 1920 doorbreekt Philips 

het patroon van lintbebouwing en verrijst 

historie
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het eerste deel van het Philipsdorp. Een 

opzichzelfstaande wijk met eigen voorzie-

ningen. Door een dorpsgevoel te creëren 

en het dorp van goede hygiëne te voorzien, 

is het mogelijk de arbeiders 6 dagen in de 

week te laten werken. 

Na de Tweede Wereldoorlog is Eindhoven 

pas echt gaan groeien. Plannen voor het 

herstel van de oorlogsschade worden 

gecombineerd met plannen voor de 

uitbreiding van de stad en de versterking 

van het centrum. Deze periode wordt 

gekenmerkt door de opkomst van de sterke 

middenklasse, welke zich voornamelijk in 

het Vonderkwartier gaan vestigen. 

Philips is een belangrijke drijver van de 

ontwikkelingen rondom de Mathildelaan en 

dan niet alleen industrieel gezien, maar ook 

in het wonen en verzorgen van een goed 

representatief karakter. De productielijnen 

worden hersteld en uitgebreid en de 

gebombardeerde complexen worden 

heropgebouwd. De Witte Dame (uit 

1930) wordt weer in gebruik genomen. 

De Lichttoren wordt gebouwd zoals we 

die nu kennen. Verder is de Gender in het 

Emmasingelkwadrant geheel drooggelegd 

en wordt dit gebied met industriële 

bebouwing ingevuld. Deze complexen zijn 

verboden terrein voor onbevoegden en 

vormen daardoor eilanden in de stad. Het 

Philipsdorp wordt voltooid met een perso-

neelswinkel, een ontspanningscentrum met 
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spoortunnels. Hierdoor wordt de barrière 

tussen noord en zuid eindelijk opgelost. 

Na 1970 verandert het karakter van 

industrieel Eindhoven. De grote industriële 

gebouwen en zelfs hele gebieden komen 

leeg te staan en er wordt veel gesloopt. 

De stad transformeert van maakstad 

weer terug naar handelsstad, waardoor 

beeldbepalende gebouwen verdwijnen of 

herbestemd worden. In 1993 zijn de hekken 

rond het Emmasingelkwadrant verwijderd 

en is het gebied voor een groot gedeelte 

openbaar toegankelijk geworden. Toch 

doet het gebied nog niet geheel mee in de 

huidige structuur van de stad. 

daarbij een bibliotheek, theater en eigen 

sportvoorzieningen aan de Mathildelaan. 

Later groeit het voetbalveldje en sportclub 

uit tot een belangrijke zelfstandige 

ondernemer in Eindhoven, PSV. Mobiliteit 

wordt steeds belangrijker, daarom worden 

de wegen verbreed. Het spoor wordt door 

het intensieve gebruik een steeds grotere 

barrière in het gebied. Een belangrijke 

ontwikkeling met grote gevolgen voor de 

structuur van het Emmasingelkwadrant is 

de afstoot van de spoorlijn richting Hasselt. 

Nog iets later komt het gemeentebestuur 

tot het besluit, gebaseerd op het plan 

van de Casseres, om het spoor naar het 

noorden te verleggen en te verhogen, 

waardoor er ruimte wordt gemaakt voor 
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Dirk Roosenburg 1887 – 1962 heeft onmis-
kenbaar zijn stempel weten te drukken 
het uiterlijk van de stad Eindhoven. De 
overheersende industriële typologie 
is gebaseerd op ontwerpen van Dirk 
Roosenburg. Het begon allemaal bij het 
ontwerp voor de 48 meter hoge toren waar 
onder andere duurproeven voor lampen 
uitgevoerd moesten gaan worden, zodat er 
altijd licht zou branden op een belangrijk 
herkenningspunt in de stad: de Lichttoren.

Rem Koolhaas, kleinzoon van Roosenburg, 
vertelt over zijn grootvader dat het een 
intellectueel was met een brede interesse, 
maar geen ideologie aanhing en niet zo van 
theorieën hield. Hij was een functionalist, 
gebouwen moesten praktisch goed in 
elkaar zitten, het gebruik was een van de 
belangrijkste concentratiepunten in zijn 
projecten. Verdiepen in de context en 
daarop inspelen. Daarbij was hij erg goed 
in constructietechniek.

Het bureau ‘Tabros’ waar Roosenburg 
onder andere samenwerkte met Lou 
Scheffer had een soort van abonnement 
met Philips afgesloten. Voor een vast 
bedrag per jaar maakten ze ontwerpen, 
gaven ze advies en stelden ze begrotingen 
op voor de uitbreidingsplannen van 
de firma. Na het ontwerp van het 
Lichttorencomplex verzorgden de afdeling 

Technische Bedrijven van Philips zelf 
en anoniem voor de ontwerpen van de 
universele gebouwen en werd Roosenburg 
voornamelijk betrokken bij de specifieke 
gebouwen met een representatieve functie. 
De technische dienst had door het ontwerp 
van de Lichttoren een veel dieper inzicht 
gekregen van wat er nodig was voor grote 
utilitaire gebouwen. Te zien is dan ook de 
relatie tussen de Witte Dame, de Hoge Rug 
ontworpen door de technische dienst aan 
de ene kant en de Lichttoren, ontworpen 
door Roosenburg aan de andere kant. 

Door een efficiënte betonconstructie werd 
een flexibele fabrieksruimte gecreëerd, die 
in deze tijd nog steeds multifunctioneel 
te gebruiken is. Een vast grid van 7,2 
meter met een duidelijk ritme van grote 
ramen voor meer daglicht, verticale 
cannelures in de liftschachten, horizontale 
afsluitbanden en hoekmotieven typeren de 
Philipscomplexen. Welke rol Roosenburg 
nog bij deze gebouwen heeft gespeeld 
is niet duidelijk, wel is te zeggen dat de 
gebouwen die nu nog een zeer represen-
tatieve functie hebben voor de stad op zijn 
voorbeeld zijn geïnspireerd.1

INTERMEZZO DIRK ROOSENBURG

1. Dorine van Hoogstraten, 

Dirk Roosenburg
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Het Emmasingelkwadrant is de plek in 

Eindhoven waar Philips is begonnen, een 

representatieve functie heeft gehad voor 

de stad en dat nog steeds in hoge mate 

heeft. Eindhoven is volop in ontwikkeling, 

waarbij nu voornamelijk ingezet wordt op 

de gebieden rondom de Mathildelaan, 

Strijp-S en het Stadionkwartier, maar 

het gedeelte tussen het centrum en het 

Stadionkwartier laat nog op zich wachten. 

Dat terwijl het gehele Emmasingelkwadrant 

een bijzondere toegevoegde waarde zou 

kunnen hebben, gezien de ligging en de 

bijzondere karakteristieke sfeer.

Te zien is dat de herontwikkeling van 

de Witte Dame en de Lichttoren voor 

uitbreiding van het centrum hebben 

gezorgd. De nieuwe Emmasingel is 

aangelegd en de renovatie van het oude 

lampenfabriekje is bijna klaar. Opvallend 

is dat sinds de hekken rondom het 

Emmasingelkwadrant zijn verdwenen 

er toch niet veel is veranderd aan het 

binnenklimaat van het terrein. De randen 

zijn voor een groot gedeelte herontwikkeld 

maar tussen deze grote gebouwen in 

wordt voornamelijk geparkeerd door de 

werknemers van Philips Lighting. Het is een 

functioneel ingerichte ruimte, waar mensen 

alleen komen om doorheen te steken. Het 

parkeergedeelte wordt in de avonden en 

weekenden afgesloten, waardoor er bijna 

niemand meer te vinden is.

emmasingelkwadrant

Het Emmasingelkwadrant 

ligt in het knooppunt van 

stedelijke structuren. De 

bloemvorm die Eindhoven 

kenmerkt door de annexatie 

van de dorpen met in de 

tussengebieden kansen op 

het gebied van design en 

technologie.
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Het gebied kent een grote diversiteit 

in programma op het moment. In de 

Lichttoren vinden we naast appartementen 

onder andere het restaurant Usine, het Art 

Hotel, winkels, een kapper, en een fitness-

ruimte. De Witte Dame is in een collectief 

samenwerkingsverband gerenoveerd en 

in gebruik genomen. Grote partijen zijn de 

Centrale Bibliotheek, de Design Academy, 

Philips Design en de Krabbedans. Verder 

bevindt zich Philips Lighting nog op het 

terrein, maar heeft in de nabije toekomst 

het plan om te verhuizen naar de High 

Tech Campus. Tenslotte zien we veel 

appartementcomplexen en atelierruimtes in 

het gebied terug. 

Het terrein is op te delen in een aantal 

elementen. De randen die al voor een groot 

deel opgenomen worden in de stedelijke 

context zorgen voor een representatieve 

functie. De doorgangen die naar het 

binnenterrein leiden zijn erg verschillend, 

maar hebben allemaal gelijk dat ze een 

overgang naar het intieme binnenkarakter 

vormen. Doordat er weinig te doen is aan 

de binnenzijde geven de doorgangen niet 

een uitnodigend gevoel, en wordt er het 

idee gecreëerd dat je er weinig te zoeken 

hebt. De randen aan de binnenzijde met 

in de plint een grote hoeveelheid aan 

ingangen zouden hier verandering in 

kunnen brengen als deze niet alleen als 

nooduitgangen gebruikt zouden worden. 

De verblijfskwaliteit is laag in het gebied en 

de routing heeft geen duidelijke structuur. 

1. Terrein nog in bezit van 

Philips, verboden voor 

onbevoegden.

2. Ontwikkeling van het 

Emmasingelkwadrant

            herbestemd

            nieuwbouw

            leegstand 

           (in gebruik als ateliers)1. 2.
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Het terrein dat nog in 

gebruik is door Philips 

zorgt voor een ontoe-

gankelijke sfeer van het 

Emmasingelkwadrant.
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Vele ingangen in de plint van 

het binnengebied die weinig 

in gebruik worden genomen.
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1. De elementen die het 

gebied karakteriseren: de 

representatieve buitenrand, 

de binnenrand inclusief 

toegankelijke plint, de 

doorgangen, de routes en de 

verblijfsruimtes (waarvan 

een groot gedeelte niet om te 

verblijven is)

2. Impressies van de 

representatieve buiten-

randen. Opeenvolgend, 

de Emmasingel, de 

Mathildelaan, de 

Vonderweg en de 

Willemstraat. 1. 2.
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Het Lichtplein is 

voornamelijk omsloten door 

herbestemde randen. Het 

enige element dat voor een 

minder toegankelijke sfeer 

zorgt is het Light Application 

Centre. De aanwezigheid 

van dit gesloten volume 

eist de aandacht, zonder 

werkelijk voor het publiek 

bestemd te zijn.
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De doorgangen die het 

binnengebied toegang 

bieden.
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De routing door het 

binnengebied is onduidelijk. 

De sequentie van ruimtes 

is onlogisch waardoor het 

moeilijk is de doorgangen te 

overzien.
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Eindhoven, Brainport, het centrum van 

kennis, design en technologie, een van 

de drie mainports van Nederland naast 

Amsterdam en Rotterdam. Door grote 

jaarlijks terugkerende evenementen als 

Glow en de Dutch Design Week zijn ook 

bijnamen als ‘Lichtstad’ en ‘Designstad’ te 

horen. Innovatie en een hoge kwaliteit van 

leven staan voorop. 

Qua innovatie probeert de stad aan de 

hand van nieuwe organisatievormen zich 

te profileren. Bekend is de High Tech 

Campus en de campus waar onder meer 

de Technische Universiteit is gevestigd. 

Iets minder maar zeker een belangrijke 

ontwikkeling is de enorme hoeveelheid aan 

creatieve broedplaatsen. Little Mountain, 

TAC, sectie C, en Cita Mobilé zijn hier goede 

voorbeelden van. 

Wonen in Eindhoven is vanwege de 

annexatie van dorpen nog steeds erg 

dorps. Stedelijk wonen vinden we alleen 

in het centrum en de directe rand ervan. 

Eindhoven kent een sterke ons kent ons 

cultuur, waarbij veel lokale initiatieven 

ontstaan.

In de toekomst wil Eindhoven zich voorna-

melijk op Design en Technologie richten. 

Daarnaast is Eindhoven een groot onderdeel 

van BrabantStad, dat op de agenda staat als 

culturele hoofdstad 2018.

toekomstvisie



- 29 -

Little Mountain is een creatief platform, 
opgericht in 2006, welke een belangrijke 
rol is gaan spelen in de creatieve sector van 
Eindhoven. Opdrachtgevers kunnen hier 
terecht om in contact te worden gebracht 
met de juiste combinatie van ontwerpers 
en ontwikkelaars op het gebied van design 
en technologie. Zelfstandige ondernemers 
werken individueel en collectief aan 
projecten op de vijfde verdieping van het 
Klokgebouw op Strijp-S. Door de schaal 
en opzet van de onderneming wordt 
persoonlijk contact gewaarborgd. Dit 
leidt tot passende, unieke en innovatieve 
concepten, producten en diensten.

Plannen voor uitbreiding zijn gemaakt. 
Dhr. M. Hendriks, initiatiefnemer van 
Little Mountain werkt samen met Trudo 
aan de ontwikkeling van een grootschalige 
‘Incubator’ op Strijp-S. Een uitgebreid 
netwerk waar individuen en partijen 
samenkomen om te profiteren van elkaars 
kennis en kwaliteiten. Aansluiting met 
onderwijsinstellingen, de overheid en 
voornamelijk bedrijven kunnen voor een 
goede overgang zorgen van student tot 
ondernemer. 

Het faciliteren van huisvesting, begeleiding 
en activiteiten is waar de Strijp-S Incubator 
zich op richt om dit geheel naar een hoger 
niveau te brengen. 

Op het moment bestaat de locatie uit een 
collectieve ruimte verdeeld in individuele 
open werkplekken. Daarnaast hebben 
verschillende ondernemingen een eigen 
ruimte tot hun beschikking die door middel 
van de gang en de bijna altijd openstaande 
deuren met de collectieve vloer verbonden 
zijn. Keuken, vergader- en workshop-
ruimtes zijn voor iedereen beschikbaar. 

Aansluiting met het directe centrum op 
het Emmasingelkwadrant klinkt als een 
bijzondere kans. Het netwerk vergroten en 
uitbreiden vindt in de gehele stad plaats, 
met op elke locatie unieke potenties. 

INTERMEZZO LITTLE MOUNTAIN

Een gesprek met 

initiatiefnemer Dhr. M. 

Hendriks en een bezoekje 

aan de locatie van Little 

Mountain Creative 

Environment zorgden 

voor meer inzicht 

in de organisatie en 

activiteiten van de 

creatieve sector.
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Het Emmasingelkwadrant, vroeger dus 

het economisch centrum van de stad met 

een belangrijke representatieve functie, 

heeft nu geen duidelijk definitie meer. Het 

is altijd een woon-, werkgebied geweest, 

gelegen tussen het centrum van Eindhoven 

en het dorp Strijp met de Mathildelaan als 

belangrijke verbindingsas. Aan de centrum-

zijde zorgen iconen als de Lichttoren voor 

de identiteit van de stad, waar functies als 

de Design Academy en ateliers voor het 

programma zorgen.

De smalle doorgangen naar het binnenter-

rein en de hoge bebouwing van de randen 

zorgen voor een intiem karakter aan de 

binnenzijde. Een unieke plek midden in het 

centrum van de stad. Op het moment is 

er geen reden om er te verblijven en is er 

geen duidelijke routing om het gebied te 

doorkruisen. Het is een ruimte die voorna-

melijk functioneel in gebruik is en die nog 

niet is meegegaan met de ontwikkeling die 

in haar naaste omgeving gaande is.

De kwaliteit van de verborgenheid in het 

centrum van de stad en de identiteit die 

het gebied niet alleen historisch, maar ook 

programmatisch in zich draagt, kan weer 

iets gaan betekenen voor de stad.

concluderend
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de opgave
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De twee vraagstukken die het gevolg zijn 

van de veranderde economie zijn toe te 

passen op het Emmasingelkwadrant, nu 

we de werking en kwaliteiten van het 

gebied en haar context kennen, en nu we 

de toekomstvisie en identiteit van de stad 

kennen. 

De nieuwe definitie van dit oude 

industriegebied is nieuw leven inblazen 

met de hedendaagse activiteiten. Het 

Emmasingelkwadrant weer tot economisch 

centrum van de stad maken. Een plek in de 

stad, waar zowel design als technologie een 

belangrijke rol spelen en een sterke bijdrage 

leveren aan de representatieve functie 

ervan. Daarvoor is een tweedeling van het 

gebied een logisch uitgangspunt. 

Aan de centrumzijde is het mogelijk de 

stad te betrekken bij en inzicht te geven in 

de creatieve processen, een discussieplek 

creëren, uitwisseling van producten, ideeën 

en meningen, een etalerende rol van de 

innoverende stad. Met een campus voor 

de ondernemende kenniswerker/ creatieve 

klasse aan de andere zijde. Nieuwe organi-

satievormen en samenwerkingsverbanden 

kunnen hier gevormd worden. Het gebied 

wordt weer verbonden met de stad en de 

nieuwe economie die zich er vestigt. 

definitie
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elementen

Het masterplan is te ontleden in de 

eerder genoemde elementen. De randen 

die een representatieve rol hebben 

naar de vier verschillende zijdes van het 

Emmasingelkwadrant. De Mathildelaan zal 

als een strip naar Strijp gaan fungeren met 

een commercieel karakter, dat openstaat 

voor evenementen. De Emmasingel verbindt 

het centrum met het Emmasingelkwadrant 

en op eenzelfde manier doet de 

Willemstraat dat met de Bergen en de 

Vonderweg met het dorp Strijp. De 

doorgangen zullen een glimp weggeven 

van de activiteit aan de binnenzijde. Deze 

zullen zonder aanpassingen al anders 

gaan functioneren als er meer te doen 

is op het binnenterrein. De randen aan 

de binnenzijde, die het intieme karakter 

verzorgen kunnen voornamelijk in de plint 

een actievere rol spelen in de levendigheid 

van het gebied. De oriëntatie van de 

ingangen en toevoeging van functies zullen 

de eerste stimulans zijn om het gebied te 

ontwikkelen. Tenslotte zal een duidelijke 

routing en een hoge verblijfskwaliteit het 

gebruik laten toenemen.
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Het plein aan de centrumzijde is met een 

beetje aankleding een prima verblijfsplek. 

Op het moment zorgt het Light Application 

Centre alleen voor een vreemde omsluiting. 

Het geheimzinnige karakter van het 

gebouw creëert het idee geen gebruik te 

mogen maken van de ruimte eromheen. 

Door zowel ruimtelijk als programmatisch 

het plein beter te omsluiten zal het plein 

aantrekkelijker worden en gebruik ervan 

gestimuleerd worden. Sterker kan dit nog 

zijn als er een functie geplaatst wordt waar 

mensen graag vanuit het centrum naartoe 

zullen komen. 

De campus aan de Strijpzijde zal gedeeltelijk 

in contact willen staan met het centrum 

maar vooral op zichzelf een complete 

en prettige plek zijn om te werken. Een 

knooppunt waar de verschillende partijen 

elkaar ontmoeten en zich etaleren naar 

de stad zou de campus compleet kunnen 

maken. Een centrale hoofdspeler die een 

coördinerende functie heeft op de campus.

Om deze twee delen met elkaar te 

koppelen, tegelijkertijd ook te scheiden is 

de locatie van het Philips Application Centre 

de aangewezen plek. Een element kan het 

plein van de campus ruimtelijk scheiden, 

functioneel verbinden en als magneet 

dienen om de bezoeker uit het centrum 

naar zich toe te trekken. Een katalysator 

voor de ontwikkeling van de campus en 

deze ontwikkeling direct zichtbaar maken 

voor de rest van de stad.

eerste stap

1. Het element zorgt door 

dezelfde hoogte als haar 

omgeving aan te nemen 

voor de ruimtelijke 

scheiding van de campus 

en het plein.

2. De hoek in het volume 

wekt nieuwsgierigheid 

naar hetgeen wat 

er achter gebeurd. 

Tegelijkertijd geeft de 

hoek ruimte voor het 

zicht vanuit het Art 

Hotel. 

3. De aansluiting met de 

Witte Dame, koppeling 

met de Centrale 

Openbare Bibliotheek, 

zorgt voor meer publiek.  

Daarbij wordt de ingang 

voor de stadsbezoeker 

zo geplaatst dat deze 

in het verlengde van 

de doorgang onder 

de Witte Dame ligt. 

Hierdoor zullen mensen 

al aangetrokken worden 

te betreden vanaf de 

Emmasingel.

4. in de context

1.

2.

3. 4.
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De kwaliteiten van het gebied: ligging aan 

het centrum; programmatisch draagvlak; 

historische identiteit en ruimtelijk unieke 

karakteristiek dragen ieder bij om dit het 

nieuwe economisch centrum van Eindhoven 

te maken. Inspireren, communiceren 

en innoveren, de kernwoorden van de 

nieuwe economie. Een element om de 

tweedeling in het gebied duidelijk van 

elkaar te scheiden, tegelijkertijd met elkaar 

te verbinden kan als katalysator voor 

verdere ontwikkeling werken. Het element 

zal het spanningsveld tussen het netwerk 

van designers, kenniswerkers, bedrijfsleven 

en onderwijsinstellingen met haar publiek 

moeten opvangen. Het ontwerp zal een 

ruimtelijke vertaling zijn van hoe de stad 

om kan gaan met de ontwikkelingen van 

deze economie waarin we nu leven. De 

voorwaarden die hieraan gesteld worden, 

zullen aan de hand van verdere analyses als 

ingrediënten voor het ontwerp dienen.

concluderend





de ingrediënten
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Innovatie komt voort uit inspiratie en 

communicatie, kruisbestuiving van verschil-

lende individuen en partijen met unieke 

onderzoeken en creaties. Het zijn de 

plekken waar de mogelijkheid is om elkaar 

te ontmoeten en te inspireren die een 

bijdrage zullen leveren aan het creatieve 

proces.

Het voorbeeld van het creatieve platform 

‘Little Mountain’ laat de samenhang tussen 

verschillende partijen zien. Een netwerk 

van instellingen, ondernemingen en 

individuen die samenwerken en van vele 

voorzieningen gebruik kunnen maken. De 

laatste jaren zijn er naast Little Mountain 

meer collectieve initiatieven gestart. Deze 

nieuwe werkvorm gaat meer en meer een 

belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van 

Eindhoven. 

Creatieve ideeën komen niet alleen op de 

werkvloer tot stand. Gelegenheden waar 

een grote verscheidenheid aan personen 

samenkomen, verblijven en met elkaar 

kruisen zorgen voor veel inspiratie. Om dit 

te bewerkstellingen in het ontwerp is het 

van belang om te weten hoe deze plekken 

worden gekarakteriseerd. Een analyse naar 

publieke ruimte heeft tot inzicht geleid in 

de sociale werking van deze plekken in 

combinatie met haar ruimtelijke aspecten.
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Publieke ruimte is niet alleen de 
overgebleven en onbepaalde ruimte in de 
stad, maar heeft sinds de Middeleeuwen 
een prominente rol in de stedelijke 
structuur. Het multifunctionele 
stadsplein was een plek van dialoog en 
besluitvorming, en maakte deelname aan de 
gemeenschap voor alle burgers mogelijk. 
Daardoor was het een belangrijke factor 
voor de opkomende democratie. Daarnaast 
was het een plek voor het versterken van 
de sociale netwerken; mensen hielden er 
pauze; kletsten; werden geïntroduceerd 
aan anderen; nieuws en informatie werd 
uitgewisseld; discussies werden gevoerd; er 
werd gehandeld; familie en werkperikelen 
werden besproken en zelfs religieuze 
doeleinden vonden plaats op het plein.

Publieke ruimte is natuurlijk niet alleen 
aan de hand van pleinen te definiëren. Het 
kan ook opgevat worden als de ruimte die 
buiten de grenzen van het privégebied 
ligt en eigenlijk een medium vormt om de 
private ruimtes met elkaar te verbinden. 
Maar ook voorzieningen als een theater of 
een bibliotheek zijn openbare plekken en 
geven een belangrijke toevoeging aan de 
organisatie van de stad.

Ray Oldenburg introduceert een andere 
term, namelijk ‘third places’, de plekken 
die geen wonen en geen werken zijn, 

waar mensen elkaar ontmoeten om te 
ontspannen, een conversatie aan te gaan 
of van elkaars aanwezigheid te genieten. 
Ze hebben een grote verscheidenheid 
aan functies, van postkantoor tot park, 
van snoepwinkel tot kerk. Door de jaren 
heen zijn de functies sterk in populariteit 
veranderd. In de tijd van de industriële stad 
was een functionele efficiënte inrichting 
noodzakelijk, waardoor voornamelijk 
commerciële openbare plekken werden 
ontworpen. Het plein als ontmoetingsplek 
werd ingeruild voor een plek ontsloten 
door commerciële instellingen.

Third places hebben ook een vernieuwende 
kracht in zich. Zo werden koffiebarretjes 
in de jaren ’60 in onderontwikkelde 
wijken van de VS een trekpleister voor 
jonge artiesten en kunstenaars. Lage huur 
was het startpunt voor de ontwikkeling, 
waarna de wijk weer tot leven kwam. Een 
vergelijkende ontwikkeling vindt ook 
in ons land plaats. Onderontwikkelde 
delen van de stad, leegstaande gebouwen, 
waarvan de huur laag is, zijn ideaal voor 
kunstenaars om zich te vestigen. Hierdoor 
ontstaan ‘creatieve’ gebieden die hier 
nooit voor ingericht waren. Naar mate de 
populariteit toeneemt, de huur stijgt, zoekt 
deze doelgroep weer een nieuwe plek.
Mensen hebben third places nodig 
om zichzelf te kunnen associëren met 

INTERMEZZO PUBLIEKE RUIMTE

Tigran Haas, New 

Urbanism and Beyond, 

designing cities for the 

future

Ray Oldenburg, New 

Urbanism and Beyond, 

the third place, a belated 

concept
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anderen, zich een plek toe te eigenen in 
de maatschappij. Mensen kunnen wel 
informatie op doen op het net, maar kennis 
is onlosmakelijk verbonden met de relatie 
tot anderen. Ontmoeting kan leiden tot 
verschillende inzichten en perspectieven en 
kan zelfs nieuwe samenwerkingsverbanden 
opleveren. Een mix van individuen, 
bedrijven en maatschappelijke groepen, 
een mix van generaties, een mix van 
functies, een mix van ruimtelijke 
kenmerken, dat is karakteristiek voor 
publieke ruimte.
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Een inspirerend voorbeeld is een oud 
studentenhuis op de Boschdijk in 
Eindhoven, een pand van vijf naast elkaar 
gelegen studentenhuizen. Elk huis was 
voorzien van acht individuele kamers en 
150 m2 gemeenschappelijke ruimte met 
ondermeer een grote keuken, woonkamer 
en tuin. Er woonden studenten van de 
Fontys en de Technische Universiteit, 
afgestudeerden en werkenden in een 
leeftijdsklasse van 17 tot 32 jaar. Bijzonder 
was de sociale werking van het geheel in 
tijden van mooi weer: Een bewoner besloot 
een boek te gaan lezen aan de voorzijde 
van het huis op de drempel, half onder de 
overkapping, in de zon (de tuin was op het 
noordoosten, de straat op het zuidwesten). 
Vervolgens kwamen er bewoners na 

studeer-/ werktijd bijzitten. Rond etenstijd 
werd er besloten om met een aantal te 
gaan barbecueën. Nog een uur later sloten 
niet alleen huisgenoten aan, ook buren en 
vrienden. Al snel werd de gehele stoep in 
bezit genomen, waardoor de drempel voor 
zowel bekende als onbekende voorbijgan-
gers om een vuurtje of biertje te vragen 
erg laag was geworden. Daarnaast was het 
een activiteit geworden waar passerende 
personen een gesprek over voerden.

Door ruimtelijke, fysische en sociale 
eigenschappen van de gemeenschappelijke 
mogelijkheden werd de stoep een plek 
van discussie. De grens van ‘eigendom’ 
verschuift naar mate meer mensen 
aansloten. 

INTERMEZZO DE BOSCHDIJK

De overkapping met het 

verhoogde stukje naar 

de voordeur creëert een 

beschermd verblijf op 

een  redelijke afstand 

van de publieke straat. 

Naarmate de activiteit 

meer publiek wordt is het 

mogelijk de grens van 

eigendom op te schuiven.
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Jan Gehl beschrijft in zijn boek ‘Life in 

Between Buildings’ hetzelfde sociale 

principe. Mensen verblijven graag op een 

grensvlak van een ‘eigen plekje’ met de 

publieke ruimte. Dit kan evenzo het trapje 

naar de voordeur van een woning zijn als 

het tafeltje op een terras aan de straat. 

Quentin Stevens gaat later in op het 

‘edge effect’ en beschrijft dit aan de hand 

van triangulation, ‘that process by which 

some external stimulus provides a linkage 

between people and prompts strangers 

to talk to each other as though they were 

not’ (W.H. Whyte 1980). Naast de fysische 

eigenschappen van een ruimte gaat het 

om de sociale grens die mensen opzoeken. 

De grens waar ze zich nog op een veilige 

afstand begeven van het publieke en in een 

bepaalde mate privacy kunnen opzoeken.

Dit grensvlak is niet een strakke lijn, maar 

een gebied tussen enclosure en exposure, 

een gelaagdheid die verschillende moge-

lijkheden biedt in de activiteit die er plaats 

kan vinden. Dit kan ruimtelijk vormgegeven 

worden door middel van te variëren in 

schaal en transparantie.

Binnen de werksfeer kan deze gelaagdheid 

tot een natuurlijke werking van kruisbe-

stuiving leiden. Een gedwongen structuur 

van ruimtes forceert het sociale proces en 

kan zich niet aanpassen aan de activiteit 

van het moment. In het ontwerp zullen 

verschillende ruimtes gecreëerd worden, 

variërend in schaal en transparantie, die 

het spanningsveld binnen het netwerk van 

designers, ondernemers en instellingen met 

het publiek opvangt.

Jan Gehl, Life in 

Between Buildings

Quentin Stevens, The 

Ludic City, Exploring the 

potential of public spaces

William H. Whyte, film: 

The Social Life of Small 

Urban Spaces , The 

Street Corner

Gordon Cullen, The 

Concise Townscape

foto: Deze trap creëert 

verblijfsplekken direct 

aan een publieke routing. 

Mensen kunnen er op een 

voor hen veilige afstand 

verblijven, maar toch 

indirect in contact staan 

met voorbijgangers.
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het ontwerp
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Het ontwerp heeft het doel mensen bij 

elkaar te brengen, te inspireren en creatieve 

processen te etaleren. Om verschillende 

individuen en partijen aan te trekken wordt 

er een breed programma gefaciliteerd. De 

organisatie van het programma is daarbij 

erg van belang. In het gesprek met Dhr. 

M. Hendriks van Little Mountain bleek 

dat naast een goede organisatie van de 

werkvloer, vraag was naar contact met 

andere bezoekers en bedrijven in het 

gebouw en uit de omgeving. Door de 

indeling van afgesloten vloeren in het 

Klokgebouw wordt deze sociale structuur 

belemmerd. 

Door de routing in een atrium in de 

lengterichting te plaatsen is er meer 

contactoppervlak. Op deze manier wordt 

er op een natuurlijke manier ontmoeting 

gestimuleerd. In het atrium worden de 

activiteiten voor de gebruiker zichtbaar wat 

een inspirerend effect heeft.

Zes units bieden ruimte aan collectieve 

werkvormen. Deze units zijn niet op een 

afzonderlijke vloer geplaatst zoals vaak 

gebeurd. Door een unit te verdelen over 

drie verdiepingen en de ingangen in 

het atrium aan de hand van galerijen te 

plaatsen, vindt er zowel fysiek als visueel 

meer contact plaats. 

geleding
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gelaagdheid

De ingrediënten geven aan dat er een 

gelaagdheid zit tussen enclosure en 

exposure. Dit is een typische verdeling voor 

de functies die hier geplaatst worden. Aan 

de ene kant moeten mensen individueel 

kunnen werken en is het van belang dat 

ze zich af kunnen sluiten. Aan de andere 

kant gaat het om de etalerende functie 

van de ontwikkelingen in Eindhoven. Deze 

gelaagdheid is op elke schaal toe te passen 

en een leidende rol gaan vervullen in het 

ontwerp. 

Ook het materiaal is een hulpmiddel voor 

deze gelaagdheid. Door veel gebruik 

te maken van glas in het ontwerp is er 

veel visueel contact. In de gevel wordt 

gezandstraald Reglit gebruikt. De trans-

lucente werking laat aan de campuszijde 

de activiteit in de units vaag zien. Aan de 

centrumzijde wordt een dubbele gevel met 

verlichting toegepast, waardoor het als 

een lichtobject werkt. In de avonden zal dit 

effect het sterkst zijn.

Voornamelijk in 

het atrium vindt de 

gelaagdheid plaats, het 

spanningsveld tussen 

de gebruikers en het 

publiek.

In de doorsnede van 

een ruimte is het verschil 

tussen extreem exposure 

en extreem enclosure te 

zien. De laag ertussen 

kan door schaal en 

transparantie ontworpen 

worden.
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- Entree met informatiebalie

- Portiersloge

- Café | Restaurant

- Expositie

- Shop

0   1     2.5         5                      10m

tekeningen

plattegrond begane grond
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0   1     2.5         5                      10mplattegrond 1e verdieping

- Grote werkplaats en opslag
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0   1     2.5         5                      10mplattegrond 2e verdieping

- aansluiting met de Witte Dame

- Individuele werkplekken voor publiek

- Onderste verdieping units
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0   1     2.5         5                      10mplattegrond 3e verdieping

- Middelste verdieping units waarbij de 

galerij een etalage is voor het publiek
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0   1     2.5         5                      10mplattegrond 4e verdieping

- Vergaderruimtes

- Werkruimtes

- Bovenste verdieping units
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gevelaanzicht zuidwest

gevelaanzicht noordoost

0   1     2.5         5                      10m
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Ingezoomd op de collectieve werkunits is 

de sociale structuur binnen het netwerk 

van ondernemers en designers en het 

spanningsveld met het publiek te zien. De 

gelaagdheid en met name de vele schuif-

deuren creëeren een scala aan mogelijke-

heden met betrekking tot verblijfsruimte.

De centrale kern van de unit faciliteert de 

gezamenlijke functies als kleine werkplaats, 

keuken, vergaderruimte en buitenruimte. 

Door de keuken op een split-level te 

plaatsen is de gelaagdheid in de kern extra 

verfijnd. 

tekeningen units
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In de hedendaagse stad zijn ontwikkelingen te zien die voortkomen uit de transformatie 

naar het postindustriële tijdperk. Verschillende locaties krijgen een nieuwe betekenis in 

de stedelijke structuur en leveren daarmee een bijdrage aan de identiteit van de stad. 

Eindhoven, een stad die zich richt op technologie en design probeert dit uit te stralen en zet 

hier zowel programmatisch als ruimtelijk op in.

Twee hoofdvraagstukken worden aan de orde gesteld. Waarbij allereerst op zoek wordt 

gegaan naar een nieuwe definitie van oud-industriële gebieden en daarnaast waarbij 

de nieuwe werkvormen een ruimtelijke vertaling krijgen in deze nieuwe structuur. Het 

Emmasingelkwadrant in Eindhoven, vroeger het economisch centrum, kan in de toekomst 

opnieuw deze representatieve functie krijgen. De randen zijn al voor een groot gedeelte 

herbestemd, maar vormt nog geen samenhangend geheel. Om het Emmasingelkwadrant 

een bijdrage te laten leveren aan de identiteit van Eindhoven is een overkoepelend 

uitgangspunt voor het gebied van belang.  

Het nieuwe economisch centrum van de stad, waarbij aan de ene kant activiteit op het 

gebied van design en technologie wordt gestimuleerd door middel van een campus en aan 

de andere kant dit inzichtelijk wordt gemaakt  voor de buitenstaander en erbij betrokken 

kan worden. Het ontwerp biedt deze scheidende en tegelijkertijd verbindende functie en 

werkt als katalysator voor verdere ontwikkeling van het gebied.

Design en technologie bestaan uit creatieve en innoverende processen waarbij inspireren 

van en de interactie tussen personen de sleutel tot succes is. Kruisbestuiving vindt niet 

gedwongen plaats en is afhankelijk van ruimte en activiteit. 

Een gelaagdheid tussen zeer toegankelijke publieke ruimtes aan de ene kant en intieme 

afgesloten ruimtes zorgt voor een gelaagdheid in de sociale structuur die mogelijkheden 

biedt tot kruisbestuiving.  Als ontwerper is het de taak om deze mogelijkheden te faciliteren 

en niet een gedwongen structuur op te leggen.

Het ontwerp biedt naast de context factoren een inrichting en organisatie waar er wordt 

ingegaan om al deze verschillende mogelijkheden.

conclusie
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