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Dit project is onderdeel van de leerstoel Architecture and Urban Cultures. Hoewel deze 
naam de suggestie wekt over grootste gebouwen en complexe stedelijk structuren te gaan 
gaat dit specifieke project niet over ‘iets groots’. De gebouwen die zijn ontworpen zijn klein: 
eigenlijk niet meer dan ‘Tuinhuizen’. Ze zijn gebouwd binnen een oude dorpsstructuur, een 
plek waar mensen weinig behoefte hebben aan hoogdravende architectonische ideeën. 

Toch is dit een ontwerp dat goed past binnen AUC. De sociale en ruimtelijke structuren 
van de omgeving hebben gediend als inspiratie voor het project. Het ontwerp spreidt zich 
uit over meerdere lagen: van het niveau van de stad tot het niveau van het raam. Door 
steeds gedetailleerd te werken en te denken is een project ontworpen dat volledig is.

Er is geprobeerd een lijn uit te zetten die gemakkelijk te lezen is. Van analyse 
naar strategie tot uitvoering. Tekst en afbeelding zijn daarbij verweven tot 
één verhaal. Ik hoop dat u geïnspireerd wordt door wat er staat.
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Een radiale stad met mogelijkheden

Inleiding

Atelier Brabantstad stelde als centrale vraag: Hoe kan de netwerkeconomie vorm krijgen binnen 
de structuur van Brabantstad Eindhoven? Om deze vraag te beantwoorden is een onderzoek 
opgezet waarin de Westcorridor, een stadslint vanaf het centrum naar de A2, onderzocht is. 
Dit lint doorsnijdt verschillende gebieden binnen Eindhoven. Van deze stadsstructuren worden 
in dit verslag de oude dorpse structuren binnen Eindhoven behandeld. Deze structuur wordt 
bevraagd op zijn potentie om de nieuwe dynamiek van de netwerkstad in zich op te nemen.

Als voorbeeld van een dorpsstructuur is het dorp Strijp genomen. Van dit dorp is de 
ontstaansgeschiedenis bekeken en het groeiproces beschreven. De benadering van deze 
analyse is niet alleen “top down”. Juist de sociale dynamiek en de neerslag die deze heeft 
op stedelijke ontwikkelling op micro-niveau zullen bekeken worden. Door deze alledaagse 
dingen te aanschouwen is er een idee gevormd over het onderzochte stuk stad. Vanuit de 
blootgelegde potenties van de structuur en zijn bewoners is er getracht een toekomstvisie 
voor de wijk Oud Strijp te ontwikkelen. Dit is geen grootschalig plan dat van bovenaf is 
opgelegd. In plaats daarvan wordt getoond hoe mensen zelf aan de wijk kunnen doorbouwen. 
De visie is in dit proces een instrument dat de mogelijkheden toont in de hoop dat 
bewoners zelf de kansen zien en ze gebruiken om zelf hun eigen wijk te ontwikkellen.

De opbouw van dit instrument bestaat uit drie delen. Deel één is dit boekje waarin de 
geschiedenis, geografie en structuur van de stadsradiaal worden beschreven. Deel twee 
is een handleiding waarin suggesties worden gedaan voor het ontwerpen van nieuwe 
gebouwen binnen Oud Strijp. Deel drie is een handleiding voor het bouwen van deze 
ontwerpen. Samen geven deze delen een compleet beeld van de wijk en de mogelijkheden 
die hierbinnen bestaan, maar ook los kunnen de boekjes gebruikt worden als inspiratie.
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De eindhovense lintstructuur uitgelicht

Een beschrijving van de geschiedenis van Eindhoven en de relatie tussen 
economie en geografie en het ontstaan van de stadstructuur.

de geografische structuur
De kenmerkende stadsvorm van het hedendaagse Eindhoven is terug te leiden 
naar de  geologische structuur van zandruggen en beekdalen waarop de stad 
gebouwd is. Deze ondergrond verschilt in grote mate met het veen waarop de West-
Nederlandse stad werd uitgebreid. In deze Hollandse steden moest de grond eerst 
ingedamd, bemalen en bouwrijp gemaakt worden. Dit leverde grote planmatige 
stadsuitbreidingen op. Op de Brabantse zandgrond hadden de uitbreidingen een 
kleiner karakter. Stadswijken in Eindhoven zijn daarom voornamelijk samengesteld 
uit kleine buurtjes en woonstraten waaraan individuele kavels zijn bebouwd. 1

De stad Eindhoven heeft door deze kleine uitbreidingen een mozaïsch karakter gekregen. Er 
is in 1920 door de opkomst van de industrie een duidelijk verdichtings- en verdikkingsproces 
van de bebouwing op de zandruggen aan te wijzen. De tussengelegen moerasachtige 
beekdalen waren op dat moment nog niet geschikt voor bebouwing. Dit had een uitgestrekte 
stervormige stad tot gevolg, een stad waarin agrarische (groene) wiggen tot diep in de kern 
doorstaken. Groengebieden die ook vandaag de dag bepalend zijn voor het aangezicht van 
Eindhoven. De smalle uitgestrekte radiale structuur had een beperkte capaciteit. Met als 
gevolg dat arbeiders hun woonplekken niet de buurt van de fabrieken konden vinden.  
Ze moesten hierdoor dagelijks de reis vanuit de omliggende dorpen naar de werkstad 
Eindhoven maken.  Om deze reis mogelijk  (gemakkelijker)  te maken werden rond 1900 
de eerste tramlijnen geëxploiteerd.2 Deze tramlijnen leverden een positieve bijdrage aan de 
levendigheid van de stadslinten. Er ontstonden cafés en winkels bij de halteplaatsen. De linten 
kregen door deze ontwikkeling naast een woon- en productie- nu ook een handelsfunctie. 
De bestaande dorpskernen gelegen aan deze linten profiteerden van deze nieuwe 
activiteiten. De dorpen groeiden en de activiteiten aan de radialen leverden hen veel op. 
Daar tegenover stond de plicht om de verkeersaders te onderhouden. >

5 dorpen en 1 stad

Figuur: 1.1
Boven: Stapsgewijze uitbreiding 
van de ‘Hollandse stad’, door 
ontginning van moeras.
Onder: De stad op de zandruggen 
verweven met het landschap van 
hoge en lagen gronden. De stad 
groeit door kleine uitbreidingen.

1.
Beekman (1982) p. 21

2
Beekman (1982) p. 30
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Figuur 1.2
Stadscentrum gemeente Eindhoven

Figuur 1.3
Oude dorpskern Woensel: Het 
lint is hier verdwenen tussen de 
nieuwe stadsontwikkelingen

Figuur 1.4
Dorpscentrum Stratum: Direct 
verbonden aan het centrum van 
Eindhoven. De oude kern heeft ook hier 
plaats gemaakt voor een stadsweefsel.

Figuur 1.5
Dorpscentrum Strijp: Het oude 
kern is hier blijven bestaan. De 
grote kerktuin neemt nog steeds 
een prominente plek in.

Figuur 1.6
Dorpscentrum Gestel: Gelegen net 
buiten de ring heeft het centrum 
van Gestel zijn commerciele 
functie verloren. De radiaal is 
nog duidelijk afgetekend

Figuur 1.7
Tongelre: Het dorpje Tongelre ligt 
door de spoorlijn gescheiden naast 
Eindhoven. Een cirkelvormige weg 
ontstaan  rond de grote kerktuin.
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3. 
G.C. Kools was directeur 
gemeentewerken vanaf 1921. 
Zijn taak was het maken van een 
uitbreidingsplan. Dit deed hij binnen 
10 maanden op basis van een reeds 
bestaand schetsplan. Het plan dat 
Kools afgeleverd is gebasseerd op de 
ideeen van architect Camillo Sitte

4. 
G.A. Plan Kools (1920) 
in Beekman (1982) p. 41

5. 
J.M.de Casseres een 
stedenbouwkunidge die al op jonge 
leeftijd in dienst kwam van de 
gemeente Eindhoven. Vanaf 1929 
was hij hier werkzaam. Aan hem was 
de taak een nieuwe uitbreidingsplan 
op te stellen. In zijn plannen betrok 
de Casseres niet alleen Einhoven 
zelf maar ook de regio Zuid-Oost 
Brabant. De Casseres wordt daarom 
de titel de eerste planoloog gegeven.
Bosma (2003)

  de stad 

Ze werden hierbij niet gesteund door de gemeente Eindhoven die het grootste voordeel 
ondervond van de verbindingen. Dit voordeel zorgde voor een sterke relatie tussen de centrale 
stad en  de randgemeente, iets wat in 1920 heeft geleidt tot de annexatie van de lintdorpen.  
Het denken vanuit de oude dorpsstructuren heeft nog lang de overhand 
gehad. Dit heeft grotere ontwikkelingen zoals de ring, maar ook het vinden 
van een plek voor uitbreidingslocaties lange tijd moeilijk gemaakt.

de linten en hun limiet
Een industriële explosie maakte de grond in het centrum tussen 1913 en 1928 dertig 
maal zo duur. Dit veroorzaakte een explosieve groei van bedrijven die zich aan de 
omliggende linten gingen vestigen. Arbeiderswoningen aan de linten maakten daardoor 
plaats voor vrijstaande woningbouw of werkplaatsen.  Goedkopere woonplekken werden 
gerealiseerd aan de uiteinde van de radialen. De linten zijn bij deze uitbreidingen nog 
steeds de dragers van de stedelijke structuur zoals deze werd voorgesteld door Kools. 3

“De onregelmatige bebouwing met elkaar in verband brengen en door het mogelijk 
te maken van een oordeelkundige verbindingsbebouwing de ongeordende 
veelal dorpse stadstukjes samen te voegen tot een harmonisch geheel” 4

Als verkeersaders bereiken de stadsradialen hun limiet. Zowel het lokale als het interlokale 
verkeer moest over deze radialen zijn weg vinden waardoor zowel het centrum als de 
radialen zelf dichtslibben. Een ringweg moest een oplossing bieden voor deze problemen. 
De Casseres5 maakte deze ringweg tot een centraal element in zijn plannen. De ring moest 
de alsmaar uitbreidende radiale structuur indammen. Een structuur die hij benoemde als 
irrationeel onhoudbaar voor de toekomst. In plaats daarvan stelde hij  de ringstructuur om als 
basis te dienenen voor een compactere en afgebakende stad. De ring verbindt hierbij de oude 
dorpskernen met elkaar.  De radialen spelen hierbinnen een belangrijke rol als verbindingen 
tussen de ring en de binnenstad. Het plan voor een dergelijke structuur is door hem opgesteld 
in 1929 het duurde echter tot 1961 voor de ring ook werkelijk afgebouwd zou worden.
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stedenbouwkundige politiek in Eindhoven
Hoe komt het dat het zolang heeft geduurd voordat zo’n cruciaal project doorgang kon vinden? 
Eindhoven heeft nooit een agressieve onteigeningspolitiek kunnen doorzetten waardoor ze 
afhankelijk was van vrijwillige particuliere verkoop. De bestaande stedelijke structuren konden zich 
daardoor in veel gevallen lang handhaven. Wel bestaat er een grote traditie van tegemoetkoming 
aan commerciële / industriële partijen. Philips kon door deze politiek een grote stempel op 
het stedelijk beleid drukken door grote stukken grond in bezit te krijgen en te ontwikkelen. 
Hierin stonden de plannen van het bedrijf soms in contrast met de belangen van de gemeente. 
Ontwikkelingen zoals het bouwen van de ring konden daardoor minder snel doorgang vinden. 

De passieve houding van de gemeente tekende zich duidelijk af in de plannen voor de 
wederopbouw van Eindhoven. Voor het gebied tussen het nieuwr centrumplan dat het 
gebombardeerde centurm moet hestellen en de grote naoorlogse uitleglocaties aan de rand is 
in die tijd nooit een strategisch plan gemaakt.fig. 1.8 Binnen deze ongedefinieërde zone rond de 
binnenstad, wordt tijdens de wederopbouw slechts beperkt ontwikkeld. De radialen en dorpskernen 
die grotendeels binnen dit gebied liggen blijven hierdoor intact. In de jaren 60 neemt de druk 
van het woningtekort in de stad door het uitblijven van substantieële woningbouwontwikkeling 
sterk toe. Uiteindelijk leidt dit tot de radicale uitbreiding van Woensel 6 De historische Woenselse 
dorpstraat verdwijnt daardoor onder de rationele ontwikkelingen van het naoorlogse bouwen.

verdichting
De gemeente Eindhoven heeft de laatste jaren een politiek van verdichten ingezet 7 Veel van 
de voormalige industriegebieden zoals het Strijp S terrein en het Witte Dame complex in het 
centrum worden hierbij herbestemd. Hierbij is veel aandacht voor het historische erfgoed wat 
zich op deze plekken bevindt. Ook aan de radialen wordt deze politiek ingezet. Binnen deze 
structuur zijn nog veel plekken waar nieuwe stukjes woongebied gemaakt kunnen worden. Ook 
op kleinere schaal vindt deze verdichting plaats door herbouw op voormalige bedrijfskavels, 
het bouwen en verbouwen van meervoudige woonplekken en het opvullen van kleinere lege 
plekken binnen de structuur. Binnen de beleidsvisie van de gemeente wordt dit benoemd als 
“natuurlijke wijkvernieuwing”. Om deze ontwikkelingen te stimuleren wil de gemeente meer 
vrijheid creëren, bijvoorbeeld door op sommige plekken in de stad de welstandscommissie 
af te schaffen of participatie van bewoners te vergroten door sociale projecten. <

Figuur 1.8
Tijdens de wederopbouw is het 
stadscentrum opnieuw ontwikkeld. 
Ook nieuwe gebieden buiten het 
centrum worden gebouwd. De zone 
tussen deze twee gebieden blijft 
grotendeels vrij van plannen.

7.
Staat van de stad 2020 (2010)  p 19

6.
Beekman (1982)  p 319
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linten in hedendaags Eindhoven

In het Eindhoven van nu is de radiale structuur nog steeds 
leesbaar. Het ontsluiten van de stad gebeurd, met name in de 
zuidelijke richting, nog steeds via de oude radialen. Aan deze 
radialen zijn de oude dorpskernen gelegen. Deze kernen 
vervullen nog steeds een belangrijke rol als locale centra van 
de verschillende stadsdelen. 

geologie en de lintbebouwing

De stadsstructuur van Eindhoven is onlosmakelijk verbonden 
met de geologische ondergrond. Eindhoven en de omliggende 
dorpen zijn gebouwd op verschillende zandruggen. Ze zijn 
hierbij lang gescheiden geweest door beekdalen. Eindhoven 
fungeerde hierbij als middelpunt tussen de dorpen. Pas met 
de komst van de ring is er een duidelijke verbinding gemaakt 
tussen de dorpen onderling. 

Bebouwingsgrens 1921

Laaggelegen beekdal

Moeras /  Landbouwgronden

Hoger gelegen zandruggen

Historische / fijn verkavelde dorps bebouwing

Centrum bebouwing

Historische radiaal intact

Historische radiaal gefragmenteerd

Figuur 1.9

Figuur 1.10

Op de volgende pagina’s wordt door middel van kaarten en iconen een beeld gegeven van de historische radialen zoals deze bestaan 
binnen de huidige stad Eindhoven. De beelden sluiten hierbij aan op de voorgaande tekst 5 dorpen en 1 stad. 
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Figuur 1.11
Kaart van Eindhoven. Op deze kaart zijn de radialen uitgelicht. Binnen deze 
radialen is het oude centrum aangegeven de rood gekleurde kerkgebouwen.

Historische radialen.

Kerkgebouwen van de verschillende dorpen

Bebouwing 
N
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Historische groei van de stadsradiaal

De groei van de industriële stad Eindhoven vond in eerste 
instantie plaats binnen de linten. Waar mogelijk verdichtte deze 
zich. Eerste door het vervangen van de agrarische bebouwing 
door dichtere arbeiderswoningen. Daarna door het ontstaan van 
dubbele functionaliteiten, fabrieken achter woningen en nieuwe 
woningen in het achtergebied. Later ook op grotere schaal door 
het ontspruiten van nieuwe woonbuurten uit de openingen in de 
lintbebouwing. Langs de linten ontstonden parralelwegen met 
een woonfunctie.

Fase I: Woon en werk bebouwing aan het lint.

Fase II: Woonbebouwing aan het lint werken er achter

Fase III: Verdikking van het lint, nieuwe wijken worden 
gebouwd waar doorbrekingen mogelijk zijn.

straatprofielen

De Eindhovense stadslinten vormen al lange tijd de 
belangrijkste ontsluitingsassen van de stad. Het profiel van 
deze straten is in veel gevallen dan ook niet afgestemd op 
de hoeveelheid autoverkeer die ze moeten verwerken. In 
de te smalle straten is daardoor weinig ruimte voor fietsers, 
voetgangers, parkeren en zeker ook voor groenvoorzieningen. 
Dit, tezamen met geluidsoverlast van de drukke autowegen 
maakt het wonen aan de radialen onaantrekkelijk. 

I: Doorsnede Hastelweg

II: Doorsnede Strijpsestraat

III: Doorsnede Cederlaan

Figuur 1.13

Figuur 1.12
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Figuur 1.14
In deze kaart zijn verschillende historische lagen over elkaar gelegd. Hierdoor 
is de verdikking van de linten in kaart gebracht. bron: Rutgers (2005)

Historische radialen

Verdikking van de radialen

Uitbreidingslocaties
N
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In 1994 werd aan de Amerikaanse westkust het Center for Land Use Interpretation opgericht 
“involved in exploring, examining, and understanding land and landscape issues.”8 Het 
‘center’ is noch een natuur- of milieuorganisatie, noch heeft het banden met industrie.
Door een beschouwende manier van onderzoek is het ‘center’ in staat om op een 
objectieve manier het natuurlijke maar ook het culturele landschap in beeld te brengen.  

Om een compleet beeld van een landschap te krijgen kan het niet slechts van 
bovenaf bekeken worden. Dagelijkse activiteiten en ongedefinieerd gebruik laten 
zich daarbij lastig vastleggen in het medium van de cartografie. Fotografie, bij 
uitstek de kunst van beelden, biedt de mogelijkheid tot het vastleggen van deze 
activiteiten. Het is de beleving van de plek die in een foto gevangen kan worden. 

De fotoserie richt zich op de ruimte achter het lint. Achter de bebouwing aan de corridors bevindt 
zich een tweede laag waarin gewerkt en gewoond maar ook gerecreëerd wordt. Het is deze 
ruimte achter de rooilijn die de diverse activiteiten aan de stedelijke radialen mogelijk maakt. Hier 
is de ruimte die door mensen zelf ingevuld wordt. De foto’s zijn gemaakt aan de radiaal van de 
Strijpse straat, een gebied waarin veel informele ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Om dit 
gebied in beeld te brengen worden vier delen van de structuur in beeld gebracht. De straat, de 
rand, de binnenstraat en het interieur. Deze onderdelen vormen de bouwstenen van dit stukje 
stad. Ze zijn kenmerkend voor de oude stadsradiaal. Elk van deze gebieden heeft een eigen sfeer 
en ruimtelijke kwaliteiten die het ontwikkelen van verschillende activiteiten mogelijk maakt. <

Beeldessay: 
De stadsradiaal vanaf het maaiveld

8.
Honselaar, den Boer (2010)
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straat

1. Strijpse straat,  
 een straatbeeld
2. Kerkakkerweg, 
 een woonstraat
3. Hastelweg,
 een smalle radiaal
4. Engelsbergenstraat
 een groene omgeving

binnenstraat

5. Karolingerweg, 
 een bedrijfsstraat
6. Kerkakkerstraat,
 garages in het groen
7. Fregatstraat,
 toegang 
8. Fegatstraat
 doodlopend eind

rand

9. Sint Trudo straat
 een gevarieerd gevelbeeld
10. Strijpse straat,
 een fabriek achter de rand
11. Hastelweg
 grote opening in de rand

gebruik

12. Strijpse straat,
 de kerktuin
13. Kerkakkerstraat,
 dieren in het blok
14. Willem de Rijkelaan 
 praktijk op een garage

x_akr_objectnummerx_akr_objectnummerx_akr_objectnummerx_akr_objectnummerx_akr_objectnummerx_akr_objectnummerx_akr_objectnummerx_akr_objectnummerx_akr_objectnummerx_akr_objectnummerx_akr_objectnummerx_akr_objectnummerx_akr_objectnummerx_akr_objectnummerx_akr_objectnummerx_akr_objectnummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N

Figuur 1.15
Kaart van Oud-Strijp met daarop 
aangegeven de locatie van de foto’s.

1 fotolocatie
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foto: 2
De Kerkakkerstraat is een woonstraat 
tussen twee radialen, Strijpse straat 
en Hastelweg, in. De straat is rustig en 
breed waardoor er ruimte is voor groen.

foto: 1
Rond de kerk aan de Strijpsestraat 
zijn nog veel winkels en cafes te 
vinden. De straat zelf is opgeknapt 
met hulp van de winkeliersvereninging. 
Op een zomerse dag levert dit 
een levendig dorpscentrum op.

  de straat  
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foto: 4
De Engelsbergen straat is aangelegd 
in het rivierdal van de Gender. Lang 
zijn deze natte gronden gebruikt voor 
agrarische doeleinden. Later zijn er 
huizen in het hogere segment gebouwd.

foto: 3
De Hastelweg is een drukke radiaal. 
Het beeld van de straat wordt 
gedomineerd door autos. Er is in de 
Hastelweg geen ruimte voor groen, het 
straatprofiel is van rand tot rand gevuld.

  de straat  



 20 

foto: 6
Achter de Kerkakkerstaat bevindt zich 
een tweede gebied waaraan garages 
zijn geplaatst. Ook aan deze straat 
zijn verschillende andere activiteiten 
geschakeld zoals bijvoorbeeld 
een klein cateringsbedrijfje en een 
goedkope studentenwoning.

foto: 5
Aan de Karolingerweg zijn een 
aantal bedrijven gevestigd. Ook 
de schuurtjes van bewoners van 
de Hastelweg zijn naar deze straat 
geschakeld. Als mensen klussen, 
zoals de foto laat zien, wordt de 
straat hierbij gebruikt. Normaal is de 
gevelwand echter volledig gesloten.

  de binnenstraat  
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foto: 8
Het einde van de Fregatstraat komt 
uit achter de Hastelweg. Dit stuk van 
de straat wordt voor het grootste 
deel door één gebruiker benut.

foto: 7
De Fregatstraat is een zeer gesloten 
achterstraat. Garageboxen bepalen 
het beeld van deze achterstraat. 
Niet alle kavel maken gebruik 
van de mogelijkheid ook naar de 
achterstraat een ontsluiting te maken.

  de binnenstraat  
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foto: 10
De openingen in de gevelwand 
geven toegang tot functies in het 
blok. Dit is duidelijk te zien op dit 
beeld van de Strijpsestraat.

foto: 9
Tussen de diverse private 
ontwikkelingen zijn kleinere of 
grotere doorgangen naar de 
achtertuin. Dit is goed te zien op dit 
beeld van de Sint-Trudo straat.

  de rand  
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foto: 12
Achter de kerk houdt zich een 
geweldig groen park schuil. De 
huizen aan de Strijpsestraat grenzen 
met hun achterzijde aan dit park.
Door veel mensen wordt deze plek 
niet opgemerkt omdat hij vanaf de 
straat nauwelijks zichtbaar is.

foto: 11
Grotere openingen, zoals deze aan de 
Hastelweg worden vaak gebruikt door 
meerdere gebruikers. Op de foto is 
een gedeelde ingang zichtbaar waarbij 
toegangen naar het achtergebied naast 
elkaar bestaan. Er zijn ook varianten 
waarbij een doorgang gedeeld 
wordt door meerdere gebruikers.

  de rand  
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foto: 14
Hier is een goed voorbeeld van 
inventieve zelfbouw. Boven de garage 
is een extra praktijkruimte gebouwd 
voor een schoonheidsspecialist.

foto: 13
Vijftig jaar geleden was dit nog een 
veel voorkomend beeld. Maar ook 
nu worden er nog dieren gehouden 
in het blok. Hier op een klein stukje 
grond gepacht van de kerk.

  informeel gebruik  
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de straat
De stadsradiaal is vol. Het profiel is nooit gebouwd om de verkeersintensiteit die nu over het asfalt 
raast op te vangen. Bewoners aan deze straten klagen over deze grote drukte en de parkeerdruk 
op de straat. Ook voor het doorontwikkelen van de stadsstructuur zit hier een bottleneck. De grens 
van de straat is bijna bereikt. Groenelementen, fietspaden en de stoep komen in de verdrukking. 
De straat laat daardoor een onverzorgde indruk achter en wordt als onaangenaam ervaren.

de rand
De radiaalstructuur kent een zeer open rand. Soms zijn door deze rand heen flarden van een 
achterliggende binnenwereld waarneembaar. Deze openingen in de gevelwand maken het 
ook mogelijk een tweede laag te ontwikkelen aan de binnenzijde van de ruime stadsblokken. 
Veel mensen hebben hier ook gebouwd. Achter de eentonige wand van arbeiderswoningen 
bevindt zich daardoor een gevarieerd landschap van schuurtjes en bijgebouwen. 

de binnenstraat
De binnenstraat is vaak doodlopend, een ruimte waaraan de schuurtjes en tuinen van 
de woningen aan de radiaal zich bevinden. Een gesloten ruimte zonder sociale controle. 
Deze puur functionele ruimte geeft een onveilig gevoel. Toch zijn het deze binnenstraten 
die een grote potentie hebben voor het verder invullen van de structuur. Hier kunnen 
mensen hun tuin ontsluiten, hun auto neerzetten of een klein bedrijfje starten. 

gebruik
De stedelijke blokken omsluiten grote binnenwerelden waarin diverse activiteiten een plek vinden. 
Vaak bevinden zich achter de gevelwanden onverwachte functies en plekken. Grote groene gebieden 
waar zelfs boerderijdieren een plek vinden. Je zou achtergebieden bijna kunnen benoemen als 
de groene longen van de structuur. Toch worden deze gebieden niet als dusdanig gebruikt en 
worden ze door hekken afgescheiden uit angst voor diefstal, hangjeugd en onguur gebruik.
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Strijp is een voormalig dorp gelegen op de hogere zandgronden ten westen van Eindhoven. 
De kern van het dorp is opgespannen tussen de stadsradialen de Strijpsestraat en de 
Hastelweg. Deze radialen zijn locale verbindingswegen. De groei van de Strijpse structuur 
verschilt daardoor sterk met de groei van Woensel en Stratum. Waar deze twee dorpen 
langs de belangrijke verbindingswegen vastgroeiden aan de stad Eindhoven bleef er 
tussen Eindhoven en het dorp Strijp een gat bestaan. De geografische ligging van het 
dorp, van de stad gescheiden door het Genderdal, droeg bij aan deze positie.

De ruimte tussen Strijp en Eindhoven werd opgevuld door de Philips fabrieken in het 
centrum en op de uitbreidingslocaties S, T en R. De ontwikkeling van de Strijpse gronden is 
onlosmakelijk verbonden met het concern. Op Strijpse gronden konden de  fabrieksterreinen 
uitbreiden. Maar ook de woonwijken voor de arbeiders werden hier gebouwd. Het dorpscentrum 
van Strijp ontwikkelde zich naast deze industriële ontwikkelingen in een rustig tempo door. 
Plannen van de gemeente om de ontsluiting van het gebied te verbeteren lopen spaak op 
de fijne eigendomsverdeling van het gebied.  De oude radialen, Strijpsestraat en Hastelweg 
blijven daardoor de meest belangrijke ontsluitingswegen ondanks hun beperkte capaciteit.

Tussen deze radialen bestaat de dorpsstructuur uit grote bouwblokken. Deze bouwblokken 
bieden in hun interieur ruimte aan verschillende bedrijfs-, woon- en retailfuncties. Hierdoor 
is een dubbele blokstructuur ontstaan met een woonzone aan de buitenzijde en kleine 
bedrijfsstraten en plekken in het interieur. Deze binnengebieden worden ontsloten 
door binnenstraten, vaak doodlopend, met een informeel en gesloten karakter.

De woningen aan de radialen zijn historisch gezien koopwoningen voor gezinnen, al 
dan niet gecombineerd met een werkplek aan huis. De vraag naar deze woonplekken 
is echter afgenomen ook door de grote parkeer en verkeersdruk op de radialen. Als 
gevolg hiervan worden veel van deze huisjes opgekocht om verbouwd te worden 
voor meervoudig gebruik.9 Iets wat tot voor kort bovendien gestimuleerd werd door 
de gemeente. Voor de vaste bewoners van Strijp is dit een doorn in het oog. <

Een dorp in de stad

Oud-Strijp 

9.
Sinds 2005 heeft de gemeente 
een vrij beleid gevoerd als het gaat 
om meervoudig verhuren. In oud 
Strijp is hier veelvoudig gebruik 
van gemaakt. De vaste bewoners 
van de wijk hebben hiervan nadeel 
ondervonden door een verhoogde 
verkeersdruk en ook sporadische 
overlast. Over dit onderwerp hebben 
de bewoners van de Hastelweg in 
2011 een rapport uitgebracht.

In dit rapport “Wespentaille Hastelweg” 
schetsen ze een beeld over de 
verkeersdrukte en de bewoning van 
de verschillende kavels. Hierin valt 
op dat ook woningen meervoudig 
bewoond worden die door de gemeente 
niet als zodanig zijn aangegeven.
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Figuur 1.16
Kaart van Oud Strijp, bebouwingsvorm 
en verkavelingsprincipe worden op 
deze kaart aangegeven. Maar de 
foto als achtergrond geeft ook het 
rommelige karakter van deze buurt aan.

N
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historische groei van oud Strijp

Het dorp Strijp vormde zich in eerste instantie als een 
serie boerderijen aan de Strijpse straat. Na het volbouwen 
langs deze straat werden ook de agrarische gronden langs 
de Hastelweg bebouwd. Aan het einde van de Hastelweg 
werd een moderne volkswijk gebouwd. Tussen de assen 
zijn tussenstraten en grote holle blokken ontstaan. Binnen 
deze holle blokken en aan de radiaal ontwikkelden zich 
bedrijfsfuncties. Veel van deze voormalige bedrijfslocaties 
zijn later vervangen door nieuwe woningbouw.

Figuur 1.17
Het oude dorpshart van Strijp vormt zich langs de Strijpsestraat 
als een serie boerderijen om een kerk.

Figuur 1.18
Met het groeien van de industrie vulden de radialen zich met 
arbeiderswoningen. Als losse bebouwing met grote achtertuinen 
langs de assen maar ook als kleine huurwijkjes.

Figuur 1.21
De blokken worden verder gevuld. Bedrijven maken plaats voor wonen. De 
laaggelegen agrarische gronden aan de zuidzijde van Strijp worden nu ook bebouwd.

Figuur 1.20
In de binnenterreinen vormen zich verschillende bedrijfsfuncities, 
de grote pastorie tuin houdt zijn plek in het centrum.

Figuur 1.19
De informele paden tussen de assen worden tot wegen gemaakt. 
De structuur van grote blokken begint zich te vormen. 
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het dubbele blok en zijn potentie tot ontwikkeling

De structuur van Strijp bestaat uit dubbele blokken. De 
rand van deze blokken wordt voornamelijk gevormd door 
woonbebouwing. Het interieur is divers in functies en bestaat 
voor een groot deel uit informele bebouwing. Deze vulling van 
het blok wordt voornamelijk door mensen zelf gebouwd ter 
vergroting van het eigen woongenot of als werklocatie. Het is 
deze vrijheid binnen het blok die de grootste mogelijkheden 
biedt voor de verdere ontwikkeling die door bewoners zelf 
ingezet wordt. Nieuwe types voor de bebouwing binnen dit blok 
kunnen ingezet voor het creëren van een nieuw woon- en werk 
milieu met veel vrijheid voor de gebruikers en eigenaars.

Figuur 1.22
Een voorbeeld van het grote holle blok. Binnen 
dit blok bevindt zich een grote hoeveelheid aan 
informele bebouwing zowel legaal als illegaal.

Figuur 1.23
Het ontstaan van het blok: 1. Grote agrarische kavels 
langs de assen. 2. Bedrijfsfuncties vormen zich in een 
binnenterrein. 3. De randen van de blokken verdichten 
zich. 4. Industrie verdwijnt en nieuwe woonmilieus 
worden gevomd op de ruime plekken die vrijkomen.

1.

2.

3.

4.



 30 

  het dorp  

enkel & dubbel ontsloten kavels

De dubbele blokken worden ontsloten door een netwerk van secundaire straten. Dit netwerk 
bestaat uit kleine en grote straten. Aan dit netwerk zijn verschillende woon- en bedrijfsfuncties 
ontsloten. Maar ook de tuinen van woningen aan de radiaal zijn georiënteerd naar deze straten. 
Waar dit het geval is worden opbergschuurtjes en parkeerplekken gemaakt. Niet alle kavels 
hebben deze mogelijkheid. Veel van de diepe kavels worden naar de radiaal ontsloten. De poreuze 
structuur van de blokken biedt hierbij de mogelijkheid om ook auto’s tot op het kavel te rijden.

Figuur 1.24

1.
 Dubbelzijdig ontsloten kavel, met 
schuurtjes aan de achterstraat 

2.
Dubbezijdig ontsloten kavel, met een 
interieur opvuld met woonbebouwing 

3. 
Enkelzijdig ontsloten kavel, 
toegankelijk voor autoverkeer

4. 
Enkelzijdig ontsloten kavel, 
beperkt toegankelijk

1.

2.

3.

4.
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Figuur 1.24
Een uitgebreidde Nolli kaart. 
Deze kaart laat de openbare en 
collectieve achterstraten zien 
die door het blok heen lopen.

Bebouwing

Privaat gebied

Collectieve straat

Openbare- / autoweg

N
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kavel grootte en divers gebruik 

De eigendomstructuur van oud Strijp is zeer divers. Daarmee is het voormalige dorp 
zeer star in zijn ontwikkeling. Het maken van grote plannen is nauwelijks mogelijk. 
Veranderingen zijn klein, meestal op kavel- of gebouwniveau. De grote hoeveelheid 
kavels, met diverse kwaliteiten, biedt veel mogelijkheden tot ontwikkeling. Hierbij wordt 
voortgebouwd op de oorspronkelijke arbeidersbebouwing aan de radiaal. Deze heeft zich 
na verloop van tijd door vele uitbreidingen en aanbouwen enorm gediversifieerd. Hierbij 
valt het op dat uitbreidingsvormen vaker voortkomen. Uitbreiding door de buren lijkt als 
grootste inspiratiebron voor aan- of verbouw te dienen. Goede ideeën worden hierbij snel 
overgenomen. 

Figuur 1.25

1.
De arbeiderswoning, de basis voor de 
huidige stadstructuur. De woning is 
bijna 8 meter breed. Dit is breder dan 
veel van de huidige rijtjeswoningen.

2.
Op basis van de arbeiderswoningen  is 
veel gevarieerd. Bijna alle woningen 
zijn aangepast. Op sommige woningen 
is een hele laag gebouwd op veel 
andere alleen een flinke dakkapel. 
Veel van de aanpassingen zijn ook 
elders in de straat overgenomen.

3.
Andere arbeiderswoningen zijn 
omgebouwd tot winkelruimtes. De 
lagere gedeeltes van deze gevels 
zijn hiervoor vaak geheel geopend.

4.
Op veel plekken zijn arbeiderswoningen 
vervangen door vrijstaande woningen 
in een hoger segment. Langs deze 
vrijstaande woningen is ruimte die 
de achtergelegen tuin ontsluit.

1.

2.

3.

4.
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Figuur 1.26
Deze kaart toont de fijne verkaveling 
van Oud Strijp. Een grote diversiteit 
in kavelvormen en maten is 
hierbij duidelijk zichtbaar.

N
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Een oude structuur met nieuwe mogelijkheden

Een radiaal in de netwerkstad

De dorpsstructuren binnen Eindhoven kenmerken zich door een grote diversiteit 
aan gebruiks- en bebouwingstypes. Individuele ontwikkelaars hebben aan de linten 
huizen gebouwd. Door de tijd heen zijn de linten ook in staat geweest nieuwe 
functies en types te herbergen. Oude boerderijen staan naast arbeiderswoningen 
en bedrijfshallen. Kan deze structuur ook in de toekomst deze vrijheid bieden? 
Welke functies kunnen in de toekomst een plek vinden aan de radialen?

Nieuwe economische ontwikkelingen stellen ons nieuwe vragen. Door de economische crisis 
staan veel grote stadsontwikkelingen stil. Zowel ontwikkelaars als bouwers zitten in zwaar 
weer. Investeringen in de gebouwde omgeving nemen daardoor af. Toch kan de stad niet 
stilstaan. In het antwoord op hedendaagse problemen zoals schaarste, klimaatsverandering, 
globalisering en een veranderend economisch paradigma speelt ook de ruimtelijke ordening 
een essentiële rol. Er moeten nieuwe manieren van ontwikkelen gevonden worden voor een 
stad die onderdeel is van globale economische en sociale netwerken. De kwaliteiten van 
de bestaande stadstructuur kunnen niet over het hoofd worden gezien. Het is belangrijk 
dat juist deze eigenheid aan de basis ligt van nieuwe ontwikkelingspocessen. In het 
ontwerpproces voor de stad is het vinden en beschouwen van deze kwaliteiten essentieel.

Wat zijn de kenmerken van nieuwe economische ontwikkeling?
De ondertitel van atelier Brabantstad “ontwerpen aan de groeilijnen van de netwerk economie 
in Brainport” duidt het bestaan van een nieuwe economische conditie aan. Wat is deze 
‘netwerkeconomie’ en welke rol kan zij spelen in de ontwikkeling van een stedelijk weefsel?

De term netwerksamenleving is geïntroduceerd door de socioloog Manuel 
Castells. Castells beschijft in zijn boek “The Information Age, economy, 
society, culture” hoe technologische ontwikkelingen sinds de jaren zeventig 
voor een nieuw economisch paradigma hebben gezorgd. 
“Netwerken zijn voor de huidige tijd wat fabrieken voor de industriële revolutie waren. 
In de negentiende en twintigste eeuw is er een proces van centralistatie ingezet. 
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10.
http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Castells  
(8 november 1997) 
bekenen 20 juni 2012
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Tegenwoordig is het omgekeerde proces gaande : decentralisatie en desintegratie van grote 
verticale organisaties in zeer flexibele netwerken van kleine, verspreide eenheden: individuen, 
bedrijven en bedrijfjes die veranderlijk zijn en zich goed kunnen aanpassen aan gewijzigde 
omstandigheden. Zo’n netwerk kan vaak veel effectiever werken dan een grote onderneming.” 10

Castells beschrijft een proces van versnippering. Nieuwe communicatiesystemen maken het 
opzetten van flexibele productie en kennisnetwerken mogelijk. Dit heeft ook een directe implicatie 
voor de vorm van stad. In de 20e eeuw bestond de company town, een stad waarvan de 
dynamiek bepaald wordt door één of meerdere grote bedrijven. Een stadstype waar de lichtstad 
Eindhoven een goed voorbeeld van is. In de 21e eeuw is deze stad, door het verplaatsen van 
fabrieken naar lage lonen landen, zijn kern verloren. Het netwerk komt hiervoor in plaats, een 
netwerk van kleinere economische activiteiten. Een flexibel systeem waarbinnen innovatie 
en flexibiliteit een belangrijke plek innemen. Voor de ruimtelijke ontwikkeling betekent dit; dat 
economische groei en welvaart niet meer alleen afhankelijk zijn van de grootste stedelijke kern. 
De omliggende regio en buitenwijken spelen in dit nieuwe systeem ook een cruciale rol. Het 
centrale stadsmodel maakt plaats voor een polycentrische benadering waarbij gekeken moet 
worden naar de specifieke kwaliteiten en verschillen van de plekken in het grote netwerk.

De effecten van een nieuw economische paradigma op de ontwerppraktijk.
Een polycentrische stad heeft ook effecten op de ontwerpende praktijk. Ten eerste het 
belang van infrastructuur. Een slecht verbonden gebied kan geen deel uitmaken van het 
netwerk. Dit geldt zowel voor de traditionele wegen en rail infrastructuren als ook voor de 
digitale, glasvezel en draadloze infrastructuur. Daarnaast ontstaat er een nieuwe dynamiek 
binnen de bouwpraktijk waar grote partijen, die afhankelijk zijn van massale bouwactiveiten 
wankelen. Zij zijn voor een afhankelijk van centraal georganiseerde grote projecten en grote 
opdrachtgevers. Het stilvallen van de motor geeft ruimte voor kleinere en meer tijdelijke 
initiatieven, die vanuit de eindgebruiker opgezet worden. De stad biedt ruimte voor kleinere 
collectieve of private partijen die hun eigen plekken maken en zelf investeren in hun omgeving.
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13.
Voor deze gelegenheid is ook het 
boekje ‘De Tussentijd’ door Iris 
Schutten uitgegeven. Het boekje 
is een kort manifest voor een meer 
expirimentele architectuur praktijk. 
Het doel hierbij is leegstand en verval 
te bestrijden met innovatief gebruik. 
Schutten (2011)
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In 2011 is in Engeland het “Compendium for the Civic Economy” 11 uitgegeven. Dit boek beschrijft 
een serie collectieve projecten die bepalend zijn in de stedelijke structuur zowel op sociaal als op 
fysiek vlak. De vormgever word hierbij, naast uitvoerder van een opdracht,  ook als mede initiator 
gezien. Het in Nederland uitgegeven boek “Testify” 12 beschrijft een zelfde soort positie voor de 
ontwerper. Een prospect waarin het individu een belangrijke positie inneemt in het vormen van 
de stad. Beide boeken laten zien hoe beperkte middelen en overtuiging kunnen 
leiden tot overtuigende  resultaten. Bij de projecten die worden beschreven in “the 
Civic Compendium” of “Testify“ staat samenwerking centraal. Gemeenten, bedrijven, 
gemeenschappen maar ook individuen investeren samen in deze projecten. De precieze 
meerwaarde van een project is op voorhand vaak niet duidelijk aan te wijzen. Het risico 
en de investering moeten daarom klein blijven. Er wordt daarom met beperkte middelen 
gebouwd. Een goede ontwerper kan hierbij een centrale rol opeisen door de kennis die hij/
zij heeft om het maximale uit deze minimale middelen te halen. Een ontwerper die op een 
goedkope en innovatieve manier ruimtes maakt geeft meerwaarde aan het project.

Verandering in denken binnen de stad Eindhoven
Ook in de stad Eindhoven krijgt gedecentraliseerd denken voet aan de grond. Stichting Alice 
(een podium voor creatieve industrie) hield tijdens de Dutch Design Week 2011 een lezing 
met het thema tussentijd.13 Hier sprak corporatie Trudo over de manier waarop zij bouwen aan 
Strijp S. Hierbij speelt vrijheid geven aan initiatieven een belangrijke rol. Als deze initiatieven 
vruchtbaar zijn wordt er een plek voor ze gezocht in een permanent plan. In Woensel West, een 
probleemwijk in handen van de corporatie, wordt actief geprobeerd een nieuwe bewonersgroep 
aan te trekken. Deze bewoners krijgen voorrang op de wachtlijst of huur verlaging als ze actief 
zijn in de wijk. Deze activiteiten variëren van het onderhouden van tuinen en plansoenen en 
kinderopvang tot het opzetten van een klein buurthuis. Bewoners moeten het initiatief nemen.

De gemeente stimuleert deze activiteiten door meer vrijheid bieden. Welstand  is 
in sommige gebieden afgeschaft en met de introductie van de alles omvattende 

11.
Compendium for the Civic Economy 
2011, is een onderzoek uitgegeven 
in Groot Britannie. Hierin worden 
internationale voorbeelden 
vergeleken van collecitieve en private 
initiatieve die een positieve bijdrage 
hebben geleverd aan de stad.

12.
Testify is uitgegeven door het NAi. 
Het boek laat een aantal ‘low budget’ 
investeringen in de openbare ruimte 
zien. Testify laat gebruikers en 
bewoners vertellen over deze projecten
Feireiss (2010)
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omgevingsvergunning wordt het makkelijker om kleine bouwprojecten te starten.14 Er 
wordt geprobeerd om op deze manier ruimte te maken voor creatieve bedrijfjes en 
woonplekken. De gemeente Eindhoven stelt zich daarbij liberaal op en bemoeit zich in 
zeer beperkte mate met de ruimtelijke planning en geven daardoor veel vrijheid.15

Uiteindelijk zijn het bewoners en investeerders zelf die ook in Eindhoven de touwtjes in handen 
nemen. Door, al dan niet illegaal, kleine bedrijfjes te starten en woonplekken te maken achter het 
huis. Er bestaat in Eindhoven een sterke cultuur van rommelen. Een informele Brabantse,’kom 
maar achterom’ mentaliteit heeft een breed scala kleinschalig gebruik tot gevolg. Dit zijn de 
‘klassieke’ autohandelaren maar ook meubelmakers net afgestudeerd van de Design Academy 
of high tech wizards die in een schuurtje speciale printplaten solderen. Mensen die iets kunnen 
maken vinden de ruimte om dit te doen. Deze ruimte wordt ook gevonden door mensen die 
extra ruimte willen verhuren. Particuliere verhuurders en huisjesmelkers verbouwen huizen 
en achtertuinen tot provisorische wooncomplexen, soms van een wonderbaarlijke ruimtelijke 
kwaliteit. Hier wordt ruimte geboden aan studenten en migrantarbeiders. Waaronder ook veel 
werknemers van een hoog opleidingsniveau die in de hightech industrie van Eindhoven een plek 
zoeken. De particuliere huur vormt, door zijn snelle doorstroom, voor deze groep een eerste halte 
in de stad en is daardoor van essentieel belang voor de stad en zijn economische motoren.

De rol van bestaande dorpsstructuren in een nieuwe ruimtelijke realiteit
Aan de stadsradialen worden steeds meer woningen ingericht voor particuliere verhuur. Oude 
arbeiders en burgerwoningen worden verdeeld in verhuurbare kamers. Deze voormalige 
gezinwoningen kunnen aangekocht worden omdat ze in populariteit afnemen. Gezinnen wonen 
liever aan een rustige en veilige straat. Huurbazen profiteren hiervan en kopen vrijgekomen kavels 
goedkoop op. De eens hechte dorpsgemeenschappen maken plaats voor een snel wisselende 
groep bewoners. Deze nieuwe bewoners groep woont voor een korte tijd aan de radiaal. Zij 
zijn daardoor, net als de externe verhuuurder, niet betrokken bij hun woonomgeving dit leidt tot 
een daling  in de leefbaarheid,en investeringsbereidheid in de gemeenschap en omgeving. >

14.
http://www.eindhoven.nl/
inwonersplein/bouwenwonen/
welstand, bekeken 15 april 2012

15.
Staat van de stad (2010) p 39
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 de netwerkeconomie  

Hier tegenover staat dat de structuur, door zijn overmaat en vrijheden, extra kwaliteiten biedt 
voor mensen die zelf willen bouwen of verbouwen. Hierdoor biedt het oude dorpshart ook 
ruimte voor creatieve ondernemers en bouwers. Mensen die op een positieve manier bijdragen 
aan de wijk. Door de kwaliteit van hun eigen woonomgeving maar ook door de inzet die ze 
tonen voor de gemeenschap en de middellen die ze hiervoor meebrengen. De radiaal is nog 
steeds een plek waar kleine bedrijfjes zich kunnen vestigen. Deze bedrijfjes profiteren van de 
bereikbaarheid en zichtbaarheid die het drukke verkeer op de radiaal met zich meebrengt.

De stadsradiaal is een vruchtbaar mengsel van opportunisme en het vinden van pragmatische 
oplossingen. De grote diversiteit aan plekken biedt ruimte aan net zoveel verschillende 
invullingen. Binnen deze stadsstructuur is nog de ruimte voor het experiment. Deze vrijheid is de 
belangrijkste kwaliteit die deze oude dorpsstraten voor de toekomstige netwerkstad hebben.<
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Tuinhuizen 
een zelfbouwstrategie voor Oud-Strijp

boek II: strategie en ontwerp
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If you show people the problems and you show 
people the solutions they will be moved to act.

Bill Gates
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16. 
Een Mew is een type achterstraat 
die veel voorkomt in London. 
Oorspronkelijk is deze straat ontworpen 
om de koetshuizen aan te ontsluiten. 
Tegenwoordig is het echter een 
geliefd woonmilieu. Al was het maar 
omdat het stallen van een auto in 
een van de Mews erg makkelijk is.

In het vorige boek is de oude radiaalstructuur van Eindhoven belicht. Hierbij zijn 
de ruimte op de percelen en de grote vrijheden in de invulling  benoemd als de 
voornaamste kwaliteiten van deze structuur. In dit boek zullen deze potenties van 
de oude dorpstructuren verder worden uitgelicht. Daarbij ligt de nadruk op mogelijke 
interventies die deze stukken stad op een positieve manier kunnen veranderen.

Er lijkt geen plek meer mogelijkeheden te bieden voor het opstarten van een prille 
onderneming dan een plek aan huis, vooral als hier de ruimte voor bestaat. De stedelijke 
radiaal heeft in het verleden laten zien dat het de kraamkamer kan zijn voor zowel 
wonen als werken. Ook in de toekomst kan de structuur deze functie vervullen.

Veel van de legendes van Silicon Valley zijn begonnen in een suburbane garage. De illusie 
bestaat dat er voor een bedrijf grote investeringen en imago nodig zijn. Ook zonder deze 
grote investeringen maar met een goed idee kan een bedrijf van de grond komen. Dit is in 
het speciaal het geval bij de (informatie) technische en ontwerpende industrie, waarvoor 
binnen “Brainport” een grote potentie bestaat. Soms is een flatje echter niet voldoende. Een 
ruime kavel aan de stedelijke radiaal kan hierbij een uitkomst bieden. Zo’n kavel kan plek 
bieden aan kleinschalige (ambachtelijke) maakindustrie, een atelier of kantoorruimte. 

Dit boek laat zien welke ruimtelijke potenties er door het ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor 
de historische radiaal zijn. Het laat zien dat informeel bouwen ook kwaliteit tot gevolg kan hebben. 
Er wordt een ontwerp gemaakt voor een Eindhovense ‘Mew’16 typologie. Het ontwikkelen van 
nieuwe woningen is hierbij verder uitgewerkt. Demografische ontwikkelingen laten zien dat er ook 
in de toekomst nog behoefte is aan woningen. Huidige ontwikkelingen op de woningmarkt laten 
echter ook zien dat meerwaarde op een woning niet meer vanzelfsprekend is. De woningmarkt 
moet leren functioneren met deze onzekerheid. Stijgende energie prijzen en een toenemende 
behoefte aan kwaliteit kunnen hierbij leiden tot een toenemende behoefte aan goed geïsoleerde 
compacte woningen.17 Woningen die een plek kunnen vinden binnen de ruimte kavels van Strijp.

Inleiding

17.
CBS, WoON, het wonen 
overwogen (2009) p.73 
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18. 
Het wilde wonen Carel Weeber, 
NRC (5 april 1997)

In 1997 beschreef Carel Weeber in het NRC “Het wilde wonen”. Nederlanders moesten in 
staat worden gesteld om hun eigen huis te bouwen. Grondpolitiek in Nederland richt zich vaak 
op massawoningbouw. Gemeenten verkopen hun grond liever in grote hoeveelheden aan 
projectontwikkelaars. Deze organisaties hebben zich in het ontwikkelen van grote hoeveelheden 
gespecialiseerd. “Het wilde wonen” komt hierdoor tot op heden moeizaam van de grond.

Toch blijven de voorstanders van “het wilde wonen” optimistisch. “Op lange termijn is het Wilde 
Wonen ook in Nederland onvermijdelijk’’, zegt Weeber. “Individualisering is toch de onontkoombare 
trend. Vroeg of laat wordt Nederland net als de rest van de wereld, waar Wild Wonen heel 
gewoon is. [....]. Gemeenten gaan stapsgewijs straten aanleggen in plaats van grote gebieden 
aan projectontwikkelaars te verkopen. Dat biedt mogelijkheden voor uitgifte van kavels aan 
particulieren.”18

Het “wilde wonen” gaat hierbij niet alleen over zelfgebouwde huizen. Maar ook over de 
mogelijkheid om zelf je woonomgeving af te stemmen aan je eigen behoefte. Voor dit laatste 
is de Strijpse stadsradiaal een goed voorbeeld. De arbeidershuizen aan deze radiaal zijn door 
verschillende eigenaren verbouwd. Mensen hebben keer op keer kleine aanpassingen gedaan 
waarbij een uitbreiding gedaan door de buurman vaak als inspiratie diende.

Duidelijker wordt dit in de tuin van de woningen, waar een grote serie provisorische schuurtjes 
het straatbeeld vormen. In de luwte van de radiaal is de vrijheid om zelf te bouwen los van 
beeldkwaliteitsplannen en welstandscommissies. Dit zorgt ook voor plekken met minder eenheid, 
minder kwaliteit van de collectieve ruimte. Is er een strategie mogelijk die deze structuur naar 
een nieuw niveau kan tillen? Een voorbeeld kan hierbij genomen worden aan de Engelse 
Mews binnenstraten, waaraan koetshuizen ontsloten waren, zijn hier omgetoverd tot gewilde 
woonmilieus. Verbetering van de collectieve ruimte staat in een nieuwe strategie centraal. Door 
de fijne eigendomverdeling is dit  alleen mogelijk door individuele inzet en betrokkenheid. Grote 
plannen stranden in de verdeeldheid van eigenaren. De vraag die centraal staat is: Hoe kunnen 
deze ontwikkelingen op particulier ‘detail’ niveau ook tot collectieve meerwaarde leiden? Om te 
bouwen aan deze collectieve waarde en waardering zijn de volgende basisregels opgesteld:

Ruimte om te rommelen

Zelfbouw als sleutel
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1.  kijk op een kleiner schaalniveau
Het in beeld brengen van behoeftes, mogelijkheden en ontwikkelingen op een klein schaalniveau 
leidt tot specifieke plannen. Door dingen te beschrijven op detailniveau is het mogelijk ook op 
deze schaal te handelen. Ingezoomd kijken maakt kansen zichtbaar die ook door minder middelen 
gerealiseerd kunnen worden.

2. beloon betrokkenheid
In plaats van het beperken van mogelijkheden door bestemmingsplannen moeten initiatieven met 
een positieve bijdrage gestimuleerd worden. Voorbeelden hiervan zie je in Woensel West waarbij 
mensen die iets bijdragen aan de wijk eerder een huis toegewezen krijgen of korting op de huur 
ontvangen. Zorg er daarbij voor dat mensen die iets bij kunnen dragen geïnspireerd worden tot het 
veranderen van hun omgeving.

3. stel een voorbeeld
Laat zien wat kan zijn. Niet alleen met een eindbeeld maar ook hoe kleine veranderingen 
voordelig zijn in het begin van een transformatie proces. Laat zien wat er gebeurt door kleine 
ontwikkelingen. Het beeld staat centraal bij het tonen van deze mogelijkheden. Door beelden 
en modellen kan een plan ook voor de gebruikers duidelijk zijn. Juist deze gebruikers moeten 
enthousiast zijn over de mogelijkheden die een plan biedt. Goed voorbeeld doet volgen. 

4. begin bij het begin
Zorg ervoor dat een plan niet alleen in een eindstadium goed is. Dit maakt het begin moeilijk. Door 
vanuit stap één te ontwikkelen worden plannen toegankelijker. Wanneer het eindstadium daarbij 
meer of minder in het ongewisse gelaten wordt bouw je bovendien meer flexibiliteit in een plan. 
Beginnen aan een grote taak vergt een lange adem. Een eerste stapje is sneller gemaakt.

manifest voor zelfbouw

19..
De hiernaast beschreven regels voor 
zelfbouw zijn gebaseerd op het in het 
boek ‘De Spontane stad’ opgestelde 
manifest voor spontane stedenbouw. 

Dit manifest is omgebouwd rond 
vier thema’s. Zoom in, organiseer 
flexibiliteit,creëer collectieve waarden 
en werk gebruikergericht. Deze 
thema’s zijn samen te vatten in twee 
hoofdthemas. ‘Weet voor wie je 
bouwt’ en ‘breng mensen samen’. 

Het manifest voor de spontane 
stad is erop gericht een collectief te 
smeden uit de individuele behoeftes 
van gebruikers. Vanuit dit collectief 
wordt een groter stedenbouwkundig 
plan opgesteld waarbinnen alle 
behoefte een plek krijgen.

In tegenstelling tot ‘De Spontane Stad’ 
worden hiernaast regels gesteld voor 
het ontwikkelen van meerwaarde op 
een kleiner schaalniveau. De regels 
gaan over het creëren van meerwaarde 
door het individuele ontwikkelingen en 
de manier waarop deze geactiveerd 
en ingezet kunnen worden. 

Urhahn (2009)  
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Een handleiding

Bouwen aan Oud Strijp

De dorpsstructuur van oud Strijp is bij uitstek geschikt als een testcase voor stedenbouw op detailniveau. Er bestaat een grote 
traditie als het gaat om zelfbouwen en verbouwen van de huizen en bijgebouwen. Op deze ‘traditie’ kan voortgebouwd worden 
door meer vrijheden te creëren en persoonlijke investeringen in te zetten voor de ontwikkeling van een gezonde stadsstructuur. 
Waarom is het niet mogelijk dat oma in de achtertuin woont? Is er plek voor een zelf ontwikkelde starterswoning? Zit een bouwsel 
van meer dan een laag de buurman meteen in de weg? Dit plan laat zien dat er meer mogelijk is. Het laat zien dat de introductie 
van een nieuw type op een klein schaalniveau een grote invloed kan hebben op de structuur van de stad. Het stedenbouwkundige 
plan is daarvoor opgeknipt in vier onderdelen. De straat, de rand, de binnenstraat en de functie. Voor elk van deze onderdelen wordt 
uitgelegd hoe een kleine ingreep verandering kan brengen. Deze kleine aanpassingen zijn met elkaar verweven. Een kleine ingreep 
in één van de achterstraten van het dorp kan ook aan de straat plek vrijmaken. Hierdoor verandert de gehele stedelijke radiaal.

de straat 
De radialen worden nog steeds gebruikt als ontsluitingswegen 
voor de binnenstad. Ook het parkeren voor woningen en 
winkels moet binnen deze straten worden opgevangen, 
het smalle profiel van de historische assen komt hiermee 
onder druk te staan. Er is weinig ruimte voor voetgangers 
of fietspaden en ook groen kan geen plek vinden binnen 
deze straat. Dit geeft een rommelig en onaantrekkelijk 
straatbeeld. Door parkeerdruk aan de assen te verminderen 
kan er meer ruimte binnen het profiel gemaakt worden voor 
fietspaden en groen. Parkeren kan daarbij opgelost worden 
op de kavel  of in het binnengebied. Het ontwikkelen van 
een nieuw gebouwtype in het achterterrein zal dan ook als 
doel moeten hebben om plek te bieden aan parkeren.
Overzichtskaart 1

Figuur 2.1
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de rand
De randen van de grote blokken zijn permeabel. De openingen 
tussen de gebouwen kunnen gebruikt worden voor het ontsluiten 
van de achtertuinen. Ze maken het mogelijk om een tweede 
laag binnen het blok te ontwikkelen. Het schakelen van deze 
doorgangen leidt tot een netwerk van sluiproutes en paadjes die 
het mogelijk maken ook het binnenste van het blok te ontsluiten.
Overzichtskaart 2

de binnenstraat
Het interieur van de blokken herbergt veel kwaliteiten van 
verborgen werkgebieden tot groene ruimte en speeltuinen. 
Door een betere ontsluiting van deze gebieden kan een 
nieuw informeel netwerk van secundaire binnenstraten 
gevormd worden. De binnenstraat kan een essentieel 
onderdeel worden voor het ontwikkelen van een informeel 
netwerk door het blok heen. Nu zijn achterkanten, garages 
en tuinen vaak naar deze straat gericht. Door nieuwe 
functies aan deze straat te plaatsen verandert het beeld 
en kan ook de binnenstraat ruimtelijke kwaliteit bieden.
Overzichtskaart 3,4

een functie verandering
Door wonen naar het interieur van het blok te oriënteren 
ontstaat een nieuwe omgeving. Binnenstraten worden 
vergelijkbaar met Engelse Mews. Ook hier zijn voormalige 
“garages” omgebouwd tot een gewild woonmilieu waar 
de vrijheid is om zelf te bouwen. Bewoning geeft extra 
sociale controle in het interieur van het blok. De binnenzijde 
wordt daarmee toegankelijker voor ander gebruik. 

Figuur 2.2

Figuur 2.3

Figuur 2.4
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Een stedenbouwkundig detail

de Hastelweg 

Figuur 2.6 
Een isometrie van de Hastelweg

Doorgangen in de straatwanden kunnen omgevormd 
worden tot een netwerk van achterstraten dat zich 
opent naar de weg. Zo worden andere kavels 
ontsloten door een achterstraat wat nieuwe 
ontwikkelingen in het achtergebied mogelijk maakt.
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Ontwikkelingen aan de achterstraat maken 
ruimte om auto’s ook hier te parkeren. Bovendien 
worden tuinen naar de achterstraat geopend en 
worden hier informele plekken gemaakt.

Zelfs als er maar een paar auto’s van de straat 
verdwijnen kan er ruimte gemaakt worden voor groen, 
maar ook voor vuilnisbakken of fietsenstallingen 
en andere collectieve voorzieningen.
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Het dubbel ontsloten kavel

Eindhovense Mews

Binnen Oud-Strijp zijn er veel kavels die zijn ontsloten aan zowel de radiaal als een 
achterstraat. Aan deze achterstraten zijn nu vaak garages en andere provisorische hokjes 
geplaatst. Het is mogelijk een nieuw milieu te maken aan deze straat. Het volgende 
stappenplan is opgesteld als handleiding voor het bouwen aan deze achterstraat.

1. In de huidige situatie is de tuin van de achterstraat gescheiden door een garage, vaak van één 
laag hoog. Om hierop verder te kunnen ontwikkelen is het nodig dat er een extra laag gemaakt kan 
worden. Op die manier kan er naast parkeren een extra functie gemaakt worden aan de achterstraat.

2. Een extra laag maken levert een grote massa op waarbinnen meer functies een 
plek kunnen vinden. Door de volledige breedte van het kavel te gebruiken wordt de 
achtertuin volledig afgesloten van de binnenstraat. Toegang tot deze tuin, met de fiets, 
of voor onderhoud is daardoor niet mogelijk op het moment dat de nieuwe bebouwing 
extern vehuurd wordt. Ook het toelaten van licht in het volume is dan moeilijk.

3. Door het nieuwe volume los te houden van een kavelrand kan een open gevel 
gemaakt worden. Een open toegang tot de achtertuinen blijft hierbij mogelijk 
daarnaast ontstaat de mogelijkheid om ramen naar deze zijkant te orienteren. 

4 Aan de achterstaat moet, binnen het gebouw ruimte gemaakt worden voor 
parkeren. Hierdoor kan de auto van de achterstraat gehaald worden. Deze 
ruimte kan flexibel worden ingezet bijvoorbeeld als bedrijfsruimte.

5. Om niet te veel licht weg te nemen uit de achtertuinen moet de gevel 
naar de tuinzijde verlaagd worden. Dit kan  door het maken van een schuin 
dak. Het is ook mogelijk om een het volume getrapt te maken. 

6. Als dit type overgenomen wordt door buren kunnen er rug aan rug woningen gemaakt worden. 
De ruimte tussen deze blokjes van twee vormt een buitenruimte aan de archterstraat. Door 
deze vrije tussenruimtes zijn ook de bestaande tuinen toegankelijk vanaf de achterstraat.
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  stedenbouwkundig concept  

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Figuur 2.7 
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  schematische bouwvoorschriften  

Enveloppe:  Om op dit moment in je achtertuin te kunnen bouwen moet er een 
stuk tuin over blijven van minstens 10 meter diep. De kaveldiepte in Oud-Strijp 
bedraagt gemiddeld 22 m. Tuinhuizen kunnen tot 12 m diep gebouwd worden. Een 
vereiste hierbij is dat de hoogte van de wand gelegen nabij het achterliggende
kavel beperkt blijft tot 5 meter.

Volume: Het nieuw gebouwde volume moet smaller zijn dan het kavel waarop 
gebouwd wordt. Een ruimte van mininaal 2,4 meter moet overblijven als vrije ruimte 
op het kavel. Daarnaast wordt het volume naar de achterstraat smaller gemaakt. 
In het smalle gedeelte is plek voor één kamer. In het bredere deel kunnen twee 
kamers naast elkaar gemaakt worden. De ruimte die ontstaat door het versmallen 
kan gebruikt worden als buitenruimte bij de woning maar ook als een parkeerplek.

Ontsluiting: De woning wordt naar aan de achterstaat ontsloten voor autoverkeer. 
Het achterliggende kavel dient echter ook toegankelijk te blijven voor de 
bewoners. Hiervoor moet langs het ‘Tuinhuis’ een zone vrij worden gehouden.

Oriëntatie: De tuinhuizen hebben slechts een heel beperkt gevelvlak 
dat naar de open zijdes van het kavel georienteerd kan worden. Voor 
neemt de garage veel plek in en achter is de prive tuin van de buren. 
Door de ontsluiting te overdimensioneren kunnen aan deze
ruimte openingen gemaakt worden.

Flexibiliteit: Het maken van een inpandige garage creëert een overmaat 
binnen het bouwvolume. Op het moment dat deze ruimte vrij komt. Door 
bijvoorbeeld het ontbreken van auto ontstaan er nieuwe mogelijkheden 
binnen de woning. Doordat het kavel te ruim is voor het geplaatste huis kan 
het zelfde type woning op meer plekken binnnen Strijp ingezet worden.

Ensamble: De tuinhuizen zijn steeds gebouwd met een gesloten gevel. Dit 
maakt het mogelijk ze rug aan rug tegen elkaar te bouwen. Als twee losse 
of als een gezamelijk huis. Tussen deze losse blokken ontstaat een extra 
grote ruimte. Deze ruimte kan een nieuwe tuin worden of worden gebruikt 
als parkeerplekken waardoor er meer ruimte binnen de woning ontstaat.

Figuur 2.8 
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  stedenbouwkundig detail  

Figuur 2.9
Isometrie van een dubbel ontsloten kavel.

Het gebouw is zo gevormd dat het makkelijk 
is een schuurtje eraan te bouwen.

In deze tussenruimte kan de auto 
geparkeerd worden. Ook fietsen en 
vuilnisbakken kunnen er een plek krijgen.

Samenwerken met de buren levert een grotere 
ruimtelijk kwaliteit op. De tussenruimte aan de 
achterruimte wordt daarbij twee keer zo groot 
en krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden.
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De Londonse Mew is een goed voorbeeld van een flexibel, rommelig maar ook 
aantrekkelijk woonmilieu. Als woonlocaties zijn deze besloten straten in de binnenstad 
erg in trek. In een nieuw stedenbouwkundig model dat IKEA ontwikkelt in London wordt 
deze typologie zelfs geherintroduceerd. Een achterstaat in Eindhoven is natuurlijk 
niet te vergelijken met een steeg in de metropool London. Toch bezitten ook deze 
achterstraten kwaliteiten die het mogelijk maken ze om te vormen tot aantrekkelijke woon- 
en werklocaties. Dit gebeurt al op kleine schaal. Kleine bedrijfjes aan huis richten zich 
naar de achterstraat en er wordt op een informele manier aan de straat gewoond. 

Wie kunnen er wonen aan de achterstraat? De woningmarkt zit op slot. Onzekerheid over 
inkomsten en huizenprijzen maakt de consument voorzichtig. Het is niet meer vanzelfsprekend 
dat een huis snel verkocht wordt. Starters worden door veel mensen gezien als de sleutel die de 
markt kan openen.20 De drempel tot de woningmarkt is echter hoog. Strengere hypotheekeisen 
en een onzekere arbeidsmarkt doet één op de vier starters kiezen voor een huurwoning.21 
Het ontwikkelen van een goedkope starterswoning kan meer starters toegang verlenen tot 
de woningmarkt en daarmee zowel de woningmarkt als de bouwsector aanzwengelen.

Aan de achterstraat kunnen, op eigen grond, goedkope kleine woningen gebouwd worden. Dit 
kan gedaan worden voor een familielid of bekende. Het is echter ook mogelijk een woning te 
ontwikkelen voor externe verhuur of verkoop. Deze ‘extra waarde’ kan daarbij gebruikt worden voor 
het verder ontwikkelen van de eigen wooncarrière of als extra inkomst. Het bieden van nieuwe 
mogelijkheden voor zelfbouw op het kavel kan daarbij een economische impuls bieden voor de wijk.  

Dit ontwerp is gemaakt voor starters en alleenstaanden. Het is een compacte maar toch 
ruime woning. De auto kan in huis geparkeerd worden. De ruime flexibele garage kan ook 
gebruikt worden als werkplek of zelfs als extra woonruimte. Het huisje is aan te passen aan 
eenieders eigen behoefte. De flexibele garage staat centraal in het ontwerp. De ruimte die de 
auto nodig heeft dicteert de maten van het gebouw. De ruimte wordt daarnaast ook ingezet 
als ingang voor het gebouw. Een hal waar ook dingen opgeborgen kunnen worden.

Een voorbeeld

Wonen op de garage

21.
CBS, het wonen overwogen 
(2009) p. 74

20.
In de verkiezingsporgramma’s van 
verschillende pratijen staat het 
ontwikkelen van de startersmarkt 
als speciaal punt. D66, PvdA en 
VVD zien de starter als een sleutel 
tot het aanzwengelen van de 
woningmarkt en de bouwsector.
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  gebouwconcept  

Figuur 2.10
Schematische weergave gebouw concept

De achterzijde van het huis loopt schuin af 
zodat de buurman niet tegen een hoge gevel 
aankijkt. Het dak kan hier doorgetrokken worden 
om er een fietsenstalling onder te bouwen. Het hart van het gebouw is een  grote 

lichtschacht. Deze dient als ontsluitingsruimte 
maar heeft ook een constructieve functie.

de voorzijde van het gebouw is schuin 
toegesenden zodat er aan de achterstraat 
een grotere ruimte ontstaat.

De voorzijde van het gebouw bestaat 
uit een open boven- en een gesloten 
onderverdieping. De twee niveaus zien 
hier in het aanzicht even hoog. 
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  buitenimpressie  

Figuur 2.11
Impressie van een woning op de garage de eerste 
steen in het bouwen van een Eindhovense Mew
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  binnenimpressie  

Figuur 2.11
Deze impressie is gemaakt vanuit de slaapkamer van de woning. Duidelijk te zien is 
de hoekverdraaing in de gevel die ontstaat door de versmallingen van het volume. Aan 
de andere kant van de ruimte valt licht door het dakraam de slaapkamer binnen.
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begane grond

1.

2.

3.

4.

5.

Figuur 2.12
Plattegrond begane grond. 1m 2m 5m

Schaal 1: 100
N

a

a

b b
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  eerste verdieping 

kamers:
1. entreehal/ garage
2. keuken
3. bijkeuken
4. badkamer
5. trappenhal
6. woonkamer
7. slaapkamer

5.

6.

6.

7.

Figuur 2.13
Plattegrond begane grond. 1m 2m 5m

Schaal 1: 100
N
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  doorsnedes  

Figuur 2.14
Doorsnede aa

Figuur 2.15
Doorsnede bb 1m 2m 5m

Schaal 1: 100
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  aanzichten  

Figuur 2.16
Zijaanzicht

Figuur 2.17
vooraanzicht 1m 2m 5m

Schaal 1: 100
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  binnendetail  

Figuur 2.18
Binnenkant raam detailweergave
Schaal: 1:30
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Figuur 2.18
Binnenkant raam detailweergave
Schaal: 1:30

  buitendetail  

Figuur 2.19
Buitenkant raam detailweergave.
Schaal: 1:30
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Het enkel ontsloten kavel

Een huis achter het huis

Een ander kaveltype dat de mogelijkheden biedt voor zelfbouw is het enkel ontsloten 
kavel. Langs de hoofdbebouwing aan de straat is ruimte vrij waarvandaan het kavel 
toegankelijk is. Als deze ruimte breed genoeg is kan ook met de auto dit kavel opgereden 
worden. Dit maakt het mogelijk een tweede laag te ontwikkelen in het blok.

1. Er is veel ruimte achter de hoofdbebouwing om een extra volume te plaatsen. Als dit volume 
wordt gebouwd zonder relatie met de hoofbebouwing is de vraag waar de scheiding komt te liggen.

2. Door het secundaire volume over de breedte van het kavel te spreiden 
wordt een stuk tuin afgesneden. Het volume is hierbij ook de scheiding van het 
kavel. De ruimtes kunnen hierbij naar de achtertuin gericht worden.

3. Door het secundaire te verlagen kan het worden ‘verborgen’ in de tuin. Ook richting de tuin bij 
het secundaire volume wordt de wand hierdoor verlaagd. Dit zorgt voor meer zoninval in deze tuin.

4. Het volume dat van de top is afgesneden wordt er voor geplaatst. Hierbij ontstaat 
ruimte in het volume waar een auto geparkeerd kan worden. Het volume wordt daarbij 
opgesplitst in twee delen waarbij het woongedeelte naar de tuin is gericht en het 
funcitionele (gesloten gedeelte) met bad en slaapkamers naar de voorzijde is gericht.

5. Om een auto te kunnen parkeren op het kavel is er ruimte nodig om te draaien. Voor het 
secundaire volume is daarom ruimte vrijgehouden. Aan dit pleintje wordt ook de achtertuin van de 
voorste bebouwing ontsloten. Er kan ook voor deze bewoners een parkeerplek gemaakt worden.

6. Aan het binnenpleintje kan ook de eigenaar van de voorste bebouwing een schuurtje bouwen. 
Dit kleine plekje kan daardoor gaan fungeren als een ontsluitingsknoop op het kavel.
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  stedenbouwkundig concept  

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Figuur 2.20
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  schematische bouwvoorschriften  

Enveloppe: Het basistype voor brede kavel kan benoemd worden als een 
dwarswoning. De woning is gebaseerd op een laag bungalow type. Hierbij wordt een 
stuk tuin afgeschermd als prive bezit bij de woning. Het bouwvolume schermt deze 
plek af. Aan de andere kant ontstaat er daarbij een gezamelijk ontsluitingsplein.

Ontsluiting: Een kavel met een ontsluiting naar voor stelt andere eisen aan de 
nieuwe ontwikkelingen. Om de auto te kunnen draaien is een cirkel van 3,5 meter 
nodig, dit levert een gezamelijk ontsluitingsplein op midden op het kavel.

Oriëntatie: Dit tuinhuis kent twee gezichten: naar de voorzijde toont het zich als een 
gesloten wand. Naar de tuin opent het zich met een tussenzone. Deze tweedeling 
is vertaald naar de plattegrond. Door het plaatsen van open en gesloten ruimtes.

Ensamble: Het combineren van zowel langs als dwarstypes kan een nieuwe 
binnenstraat maken een cul de sac met daaraan afwisselend bouwvolumes en tuinen. 
Dit maakt ook het bouwen van meerdere kleinere woningen mogelijk op dit kavel type.

Flexibiliteit: Het gebouw bestaat uit verschillende delen die van maat kunnen 
wisselen. Bovendien bestaat de mogelijkheid de woning uit te breiden met 
een extra kamer door de diepte van een van de volumes aan te passen. 

Volume: De dwarswoning bestaat uit binnen- en buitenkamers. Uit het basis 
volume zijn stukken gesteden. Aan de voorkant van het huis kan de auto 
geparkeerd worden. Naar de tuin is een grote open veranda. Hier is het 
volume schuin afgesneden zodat de zon onder de verranda kan vallen.

Figuur 2.21
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  stedenbouwkundig detail  

Een kleine ‘oprijlaan’ leidt naar een 
gezamelijk ontsluitingsplein.

De achtertuin is een afgesloten 
buitenkamer. Via de garage 
is hij ook zonder door het 
huis te gaan toegankelijk.

Figuur 2.22
Isometrie weergave enkel ontsloten kavel.
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Nederland vergrijst.22 Er zijn daardoor ook in de toekomst meer woonplekken nodig voor 
senioren bewoners. De gemeente Eindhoven heeft de ambitie uitgesproken om oudere 
bewoners langer in een voor hen bekende omgeving te laten wonen.23 De eigen familie 
kan hierbij een uitkomst bieden in de vorm van een zogenaamde kangeroe woning. Dit 
kan voor meerdere generaties voordelen hebben. Eerst kunnen opa en oma meehelpen 
met de zorg voor de kinderen en naarmate ze ouder worden kunnen ook zij geholpen 
worden met het huishouden of simpelweg doordat ze niet alleen hoeven te wonen. 

Voor de oudere bewoners is een hoog voorzieningenniveau in de directe omgeving nodig.24 Het 
is voor deze bewoners onmogelijk om ver naar de supermarkt te lopen. Het dorpscentrum van 
Strijp kan dit niveau van voorzieningen bieden met de aanwezigheid van een supermarkt, diverse 
restaurantjes en een drogist, ook is er al een groot bejaardenhuis gevestigd dat een belangrijke 
zorgfunctie op zich kan nemen. Dit maakt de wijk zeer geschikt voor een strategie waarbinnen 
oudere bewoners een plek krijgen in de wijk. Bovendien is de band van de Strijpenaren met 
hun dorp groot. Veel generaties wonen nu al naast elkaar of nog steeds in de buurt. De grote 
kavels bieden de  ruimte om op dit sentiment door te bouwen. Mensen kunnen langer in hun 
geliefde dorp blijven wonen door het zelfbouwen van een seniorenwoning in de tuin. Met een 
slim ontwerp kan het huisje, dat in de achtertuin gebouwd wordt, ook na het wegvallen van 
vader en moeder aan anderen verhuurd worden zonder dat dit overlast of irritatie oplevert.

Dit ontwerp laat zien dat wonen op deze manier mogelijk is. Door het huis in te zetten als 
barrière wordt er een eigen stuk tuin afgescheiden, het huisje opent zich naar deze tuin. Door 
deze scheiding ontstaat er een eigen privéplekje in de tuin. Voor het huis is een collectieve 
ontsluitingsruimte gemaakt waaraan zowel het “voorhuis” als het “achterhuis” ontsloten zijn. Deze 
ruimte kan bij onafhankelijke eigenaars dienen als een bufferzone tussen de twee woningen. 

Een voorbeeld

Oma en opa in de achtertuin

22.
CBS, het wonen overwogen 
(2009) p. 12

23.
Staat van de stad (2010) p. 16

24.
Staat van de stad (2010) p. 17
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  gebouwconcept  

Figuur 2.23
Schematische weergave gebouw concept

De schouw staat centraal in de ruimte. In deze 
schouw zijn het rookkanaal voor een haard maar 
ook de afzuiging van de keuken verwerkt.

De veranda naar de tuinzijde is schuin 
afgesneden. Hierdoor kan de zon 
langer onder het dak door schijnen.

Het huis bestaat uit twee delen. Een dicht deel 
dat de slaap en badruimte bevat en een open 
deel met de woonkamer en keuken. Dit deel richt 
zich naar de tuin. Tussen de twee delen bevindt 
zich een gang. De ruggengraad van het gebouw.
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  buitenimpressie 

Figuur 2.24
Deze impressie is gemaakt aan het begin van de oprijlaan naar de woning. 
Als je goed kijkt is de achtertuin door de openstaande garagedeur te zien.
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  binnenrender  

Figuur 2.25
Deze impressie is gemaakt van het interieur. Hij toont de grote schouw als scheidend 
element in de ruimte. Bovendien laten de beide impressies goed het contrast zien 
tussen de strakke buitenkant en de gedetaileerde binnenkant vah het huis.
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  plattegronden  

kamers:
1. entreehal
2. keuken
3. woonkamer
4. slaapkamer
5. badkamer
6. bijkeuken
7. garage
8. veranda
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kamers:
1. entreehal
2. keuken
3. woonkamer
4. slaapkamer
5. badkamer
6. bijkeuken
7. garage
8. veranda

 plattegrond  

Figuur 2.27
Plattegrond begane grond. 1m 2m 5m

Schaal 1: 100

N

a

a

b b

1.

4.

4.

6.

2. 3.

8.

7.

5.
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  doorsnedes  

Figuur 2.29
Doorsnede bb

Figuur 2.28
Doorsnede aa

1m 2m 5m

Schaal 1: 100
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  aanzichten  

Figuur 2.30
Vooraanzicht

Figuur 2.31
Achteraanzicht (naar de tuin) 1m 2m 5m

Schaal 1: 100
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  binnendetail  

Figuur 2.32
Binnenkant raam detailweergave.
Schaal 1:30
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Figuur 2.32
Binnenkant raam detailweergave.
Schaal 1:30

  buitendetail  

Figuur 2.33
Buitenkant raam detailweergave
Schaal 1:30
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Nawoord

Is dit wel een afstudeeropgave? is de vraag die de afgelopen maanden door mijn hoofd 
heeft gespookt. Dit project ging over het bouwen van kleine woningen, binnen een 
stadsstructuur waarin slechts weinig regelmaat te ontdekken was. Een grootschalige opgave 
of strakke bouwregels konden hierdoor geen voet aan de grond krijgen en een eenduidig te 
ontwerpen oplossing was buiten handbereik. Het resultaat zijn twee kleine gebouwtjes die 
als voorbeeld kunnen dienen. Projecten die laten zien hoe een kleinschalige ingreep effect 
kan hebben op een groter geheel. Een serie boekjes die als doel heeft te inspireren en te 
laten zien hoe er gebouwd kan worden in de hoop dat iemand hier meerwaarde in ziet.

Het denken binnen dit proces was pragmatisch en zonder expliciete architectonische 
ideologie. Het idee was een simpel gebouw maken dat door mensen zelf gebouwd kan 
worden, een  gebouw voor alledaags gebruik. Toch schemeren in de gebouwtjes de 
gedachte van een architectuurstudent door. Het verlangen om alles perfect passend te 
maken, alles gelijk en op maat. Een simpel ‘perfect’ grid met daarop steeds net een afwijking 
waardoor met een minimale ingreep een interessante ruimte gemaakt kan worden. Binnen 
het ontwerpproces is steeds getracht een volledig beeld van de problematiek te houden. 
Dit betekent dat er al vanaf een vroeg stadium in detail is getekend. Over kleine dingen 
zoals een randje om een raam en de breedte van de gebruikte planken is nagedacht. 
Maar ook is steeds de relatie gelegd met de context, zowel sociaal als ruimtelijk.

Dit zorgt ervoor dat het project de relatie kan leggen tussen maatschappelijke ontwikkelingen en 
het vak van ‘bouwer’/architect. Door architectonische theorie hierbij niet centraal te stellen is een 
project gemaakt dat  hopelijk niet alleen binnen een beperkte kring van architectuurstudenten 
enthousiasme opwekt maar vooral bij de mensen waarvoor het plan is ontwikkeld: de bewoners 
van de historische dorpsharten in Eindhoven. We moeten als architecten een meer alledaagse 
taal leren spreken. We moeten laten zien wat de meerwaarde van bouwen is. Door de crisis is 
dit geen zekerheid meer. We moeten op een nieuwe manier kijken naar het vak van architect.
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Een huis in de tuin in 12 stappen

Stapsgewijze constructie plannen

In het volgende boekje wordt het bouwproces van de twee “Tuinhuizen” verbeeld. In twaalf 
stappen wordt de bouw op een simpele manier van fundering tot afwerking uitgelegd. Dit 
wordt niet gedaan door middel van bouwtekeningen maar door simpele isometrieën zodat 
verbindingen en details niet abstract blijven maar in ook in drie dimensies zichtbaar zijn.  

De gebouwen zijn opgebouwd rond een simpele houten constructie. Dit maakt het 
gemakkelijk ze zelf ‘on-site’ te bouwen. De kleine elementen waaruit de gebouwen 
opgebouwd zijn kunnen met de hand bewerkt en geplaatst worden. Dit is nodig omdat de 
locaties waar gebouwd wordt moeilijk toegankelijk zijn voor vrachtwagens en hijskranen. De 
gebouwtjes moeten daarom voor een groot deel met mankracht in elkaar gezet worden. 

Door het hanteren van een rigide grid is het mogelijk veel van de elementen in serie te produceren. 
Dit maakt de huizen goedkoper en het geeft een optie tot het simpel prefabriceren van elementen 
of gebouwdelen. Voor de bouw beide huizen zijn verschillende bouwmethoden gekozen.

‘Het Eindhovense Mewhuis’ is gebouwd volgens de ‘balloonframe methode’. De wanden van het 
huis bestaan uit twee lagen multiplex waartussen de constructie en de isolatie gemaakt worden. 
Een hartophart afstand van 500 mm zorgt ervoor dat er relatief veel materiaal nodig is voor het 
bouwen van dit huis. De grote hoeveelheid constructieve elementen heeft als voordeel dat de 
wanden stabiele platen zijn. Dit maakt een flexibele indeling van de gevel mogelijk. Ook in een 
later stadium is het nog mogelijk een gat in de muur te zagen zonder dat het huis hierdoor instort.

‘De woning in de achtertuin’ is opgebouwd uit een een houten frame waaromheen als een huid 
de isolatie en buitenbekleding  gelegd zijn. Door een frame te bouwen dat op zichzelf staat  is 
kan er minder materiaal gebruikt worden. Daarnaast is het mogelijk om grotere overspanningen 
en gevelopeningen te maken. Op die manier kan bijvoorbeeld de grote veranda aan het huis 
gebouwd worden. De hartophart afstand van de primaireconstuctie is 1800 mm. Hierbij is 
gewerkt met een grid van 900 mm om de beplating en isolatie elementen op af te meten.
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het Eindhovense Mewhuis

Woning I
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  stap 1  

Het “Mewhuis” heeft een plattegrond waar een hoek uitgesneden is. 
Hierdoor is de basisvorm van het gebouw niet orthogonaal. Dit maakt 

het bouwen van een simpele constructie waarbij alle elementen in 
hoeken van 90 graden met elkaar verbonden worden onmogelijk.
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  stap 2 

Door het toepassen van een “balloonframe constructie” kan het gebouw toch 
relatief simpel gebouwd worden. De wanden worden als losse elementen in 

elkaar gezet waarna ze gemakkelijk onder een hoek geplaatst kunnen worden. 

Een balloonframe constructie bestaat uit 
houten ribben waartegen aan beiden zijde 
isolatie gemaakt is. De elementen in het 
gebouw die zo opgebouwd zijn zouden 
ook geprefariceerd kunnen worden
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  stap 3  

Als de benedenverdieping staat kan begonnen worden met de bouw van de vloer. 
Deze bestaat uit een pakket van balken en een multiplex. Later bij de afwerking wordt 

hierop de dekvloer gelegd, op een een laagje isolatie om contactgeluid te dempen. 
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  stap 4  

De verdiepingsvloer fungeert als bouwvloer bij het optrekken van de 
bovenverdieping. Tijdens het bouwen van de wanden op de verdieping kan 

ook begonnen worden met de wanden van de houten binnen kern. Deze 
kern zorgt voor de stabiliteit in de breedterichting van het gebouw.
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  stap 5  

De laatste wanden van de verdieping kunnen nu geplaatst worden. 
De uiteindelijke vorm van het gebouw begint zich af te tekenen.
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  stap 6  

Met het plaatsen van de dakbalken bereikt het gebouw zijn hoogste 
punt. Dit is de laatste bouwfase van de constructie.
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  stap 7  

De constructie staat. Er kan begonnen worden met de afwerking.



 103 

  stap 8  

Buitenbeplating wordt aangebracht. Hier wordt later de waterdichte 
laag tegenaan gespijkerd. De ruimte tussen de constructie binnen- en 
buitenbeplating wordt gevuld met isolatie. Tussen de binnenbeplating 

en de isolatie is een dampremmende laag aangebracht.



 104 

  stap 9  

Frames voor deuren en ramen kunnen geplaatst en gesteld worden.

De raamkozijnen worden verborgen achter 
een lat die tegen het frame geslagen wordt.



 105 

  stap 10  

Er worden sporen en regels aangebracht op de gevel. Eerst verticaal 
daarna  horizontaal. Hier wordt later de buitenbeplating tegenaan 

gespijkerd.Deze regels zijn nodig voor het ventileren van de gevel. 
Dit voorkomt het rotten of oxideren van de bekleding.



 106 

  stap 11  

De gevel beplating kan geplaatst worden. In dit geval is gekozen voor 
hout. Er kan echter ook gekozen worden voor een ander materiaal.



 107 

  stap 12  

Als laatste stap worden de daktrimmen en het glas aangebracht. Het huis 
is nu gesloten en het afwerken van de binnenkant kan beginnen.



 108 

  het resultaat  

De woning is klaar! Hopelijk wil de buurman er nu ook één.



 109 

woning in de achtertuin

Woning II



 110 

 stap 1  

Ook het vloerveld van dit gebouw is niet orthogonaal. De binnenruimte 
van het gebouw is dit daarentegen wel. Dit maakt de constructie 
makkelijk. Er is gekozen voor een houten balk constructie zodat 

er een grotere vrije overspanning gemaakt kan worden.



 111 

  stap 2  

Het gebouw zal bestaan uit twee volumes die naast elkaar staan. Er wordt 
begonnen met het grootste volume. De frames voor dit volume worden 

neergezet en op hun plek gehouden door de toekomstige windverbanden.

De houten frames zijn ontworpen zodat 
ze makkelijk in elkaar te zetten zijn.



 112 

  stap 3  

De basisconstructie voor het tweede volume is anders. Om dit 
volume te bouwen worden drie ‘constructieve wanden. gemaakt. 

Hierop zullen later de dakbalken gelegd worden.



 113 

  stap 4  

De twee frames worden met elkaar verbonden door balken. De 
veranda krijgt zijn vorm door het plaatsen van een lange balk 

(deze kan in kleine stukken aangevoerd en geplaatst worden.)



 114 

  stap 5  

De secundaire constructie wordt geplaatst. Hierop zullen de 
platen voor het dak en de wanden gespijkerd worden.



 115 

  stap 6  

Hiermee is de eerste fase van de constructie afgerond. Er kan nu begonnen 
worden met het beplaten en het isoleren van de gevels en het dak.



 116 

  stap 7  

Dakplaten worden aangebracht op de secundaire dakconstructie.



 117 

  stap 8  

Geveplaten worden geplaatst.



 118 

  stap 9  

De isolatie kan geplaatst worden op het nu geheel beklede gebouw. Op de isolatie 
worden regels gemaakt waarop later de gevelbeplating gemonteerd kan worden.



 119 

  stap 10  

De frames voor de ramen kunnen geplaatst worden. 

De kozijnen zijn opgebouwd uit een houten raamwerk 
waartegen het glas gevestigd is doormiddel van een roestvrij 
stalen L profiel. Tussen het glas en  het profiel is een dunne 
laag isolatie geplaatst om een koude brug te verminderen.



 120 

  stap 11  

Het dak wordt gedicht en de grote schuifdeuren van de garage worden afgehangen



 121 

  stap 12  

De gevel wordt bekleed door het gebouw zijn uiteindelijke aangezicht krijgt.



 122 

  het resultaat  

Het gebouw is klaar. De bewoners kunnen nu gaan genieten 
van hun afgeschermde paradijsje in de tuin.
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