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Samenvatting

Eindhoven is een stad met een unieke ontstaansgeschiedenis. 

Eindhoven, zoals we het in de huidige situatie kennen, is 

gevormd uit de annexatie met de 5 omringende dorpen. Dorpen 

die oorspronkelijk zijn ontstaan als lintbebouwing langs de 

handelswegen die richting Eindhoven voerden. Dit dorpse 

karakter is nooit uit Eindhoven verdwenen. Maar de oprichting 

van Philips bracht wel grote maatschappelijke veranderingen 

op gang. Het creëerde werkgelegenheid, waardoor op grote 

schaal mensen naar Eindhoven trokken om bij Philips in dienst 

te treden. Naast de bouw van grote fabrieken en werkgebieden 

als de Lichttoren en Strijp-S, had men de opgave om deze 

mensen te faciliteren. Philipsdorp werd onder andere gebouwd 

om hen onderdak te bieden. 

 Een opvallende rol was weggelegd voor de 

Mathildelaan. Deze straat, beginnend bij de Emmasingel in 

het centrum, legde de verbinding tussen de verschillende 

woon- en werkgebieden die Philips had opgericht. Voor de 

infrastructuur was de Mathildelaan dus van groot belang. 

Daarnaast ontwikkelde de Mathildelaan zich steeds meer 

een drager van verschillende – stedelijke - voorzieningen. 

Dit begon met een voetbalveldje waar de werknemers van 

Philips zich konden ontspannen, wat later uitgroeide tot het 

Philipsstadion. In de jaren 60 lagen er onder meer een hotel, een 

ontspanningscentrum en een evenementenhal aan deze straat. 

De Mathildelaan profileerde zich meer en meer als een as waar 

mensen konden ontspannen, een as voor entertainment. 

 Een andere opvallende gebeurtenis, die grote 

gevolgen had voor zowel de Mathildelaan als het omliggende 

gebied, was het verhogen van de automobiliteit in de stad. De 

aanleg van ringwegen door de bestaande structuur van de stad, 

die de radialen met elkaar moesten verbinden, zorgde voor 

fragmentatie rondom het huidige Philipsstadion. De toevoeging 

van een aantal anonieme kantoorgebouwen, omringd door 

zeeën van parkeerruimte versterkte deze beleving alleen maar.

Inmiddels heeft Philips zijn activiteiten grotendeels verplaatst, 

waardoor Eindhoven voor de opgave stond om de ontstane 

leegte op te vullen. Deels door herbestemming en deels door 

nieuwbouw. Hoewel er aan de Mathildelaan ontwikkelingen 
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hebben plaats gevonden die het karakter van de straat 

stedelijker en aantrekkelijker hebben gemaakt – onder andere 

met de Lichttoren en de Blob –, zijn er nog steeds ‘’gaten’’ waar 

de straat niet optimaal functioneert. 

 De automobiliteit blijkt vandaag de dag nog steeds 

van groot belang voor de processen die aan de Mathildelaan 

plaatsvinden. De parkeergarage naast de Mediamarkt is een 

bronpunt waar mensen van buiten de stad hun auto parkeren 

om direct vanuit de garage de wereld van shopping binnen te 

stappen, overeenkomstig met het Amerikaanse shoppingmall-

model, waarin de bereikbaarheid met de auto van essentieel 

belang is. Ook heeft de straat karakteristieken die te 

vergelijken zijn met de Las Vegas Strip. Er staan een aantal 

aandachttrekkende gebouwen als de Lichttoren, de Mediamarkt, 

het Art hotel en het Philipsstadion. Het gemotoriseerde verkeer 

staat centraal en het trekt mensen aan die op zoek zijn naar 

vermaak en naar een experience. 

 De automobiliteit is een belangrijke kwaliteit van 

Eindhoven en de Mathildelaan heeft de potentie om zich nog 

sterker te profileren als de Eindhovense ‘’Strip’’ en daarmee 

nog aantrekkelijker te worden voor bezoekers van buiten de 

stad. In tegenstelling tot vergelijkbare gebieden die aan de 

periferie liggen om goed bereikbaar te zijn zal De Mathildelaan 

mensen naar de binnenstad trekken. Het draagvlak voor dit 

scenario wordt gecreëerd met de toevoeging van een nieuw 

openbaar parkeergebouw. 

 De vraag is welke rol een parkeergebouw kan spelen 

aan een autogeoriënteerde straat waarin leisure en pleasure 

centraal staan en hoe een parkeericoon een meerwaarde 

kan hebben voorzijn context en als autonoom object. 

Parkeergebouwen hebben het imago van lelijke eendje in de 

architectuur. Het parkeergebouw dat al aan de Mathildelaan 

staat –grenzend aan de Mediamarkt- is het typische voorbeeld 

van een parkeergarage zonder belevingswaarde en een puur 

functionele, kapitalistische benadering. Lage verdiepingen en 

een prefab-betonlook maken het tot een plek waar mensen zo 

snel mogelijk weer weg willen, een tussendimensie tussen 

de ruimtelijke capsule gevormd door de auto en de stedelijke 
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ruimte. 

 In de Verenigde Staten, waar na de tweede 

wereldoorlog een enorme autocultuur heerste, staan 

voorbeelden van parkeergarages die naast functionaliteit wel 

andere kwaliteiten hebben.  Een gebouw als Temple Street 

parking van Paul Rudolph heeft kwaliteiten die het voor 

automobilisten een privilege maakt om naar binnen te gaan. 

Ontwerp van de constructie speelt hierin een grote rol, waarbij 

in het bijzonder in het werk gestort beton een toegevoegde 

waarde kan hebben. In het werk gestorte betonnen 

constructies definiëren namelijk de esthetica van de geslaagde 

parkeericonen. Bouwen in plaats van assembleren.

 Programmatisch hebben parkeergebouwen meer 

potentie om betekenisvol te worden als er een verwevenheid 

wordt gerealiseerd met een ander programma. Ze kunnen 

meer zijn dan een plek om auto’s te stallen en de beleving 

van de stedelijke ruimte in het gebouw laten beginnen. Ook 

kan een parkeergebouw hierdoor aanhechting vinden met 

de omringende stedelijke ruimte, waar een straat als de 

Mathildelaan bij gebaat zou zijn vanwege zijn binnenstedelijke 

ligging. 

 In de ontwerpopgave wordt het parkeren 

gecombineerd met een filmtheater. Enerzijds omdat het een 

waardevolle toevoeging kan zijn voor de Mathildelaan en een 

functie is die aansluit bij het beoogde toekomstbeeld. Anderzijds 

kan de theaterfunctie een sterke synergie tot stand brengen 

met de parkeerfunctie, omdat het proces van bewegende 

auto’s in een spectaculair decor in essentie een zeer theatrale 

gebeurtenis is. Mensen gaan naar de film voor een beleving 

en een prikkeling van hun zintuigen en het autospektakel voegt 

aan die beleving een extra dimensie toe. 

 Het onderzoek heeft geresulteerd in een ontwerp 

waarin filmactiviteiten op meerde manieren in het gebouw 

zijn verwerkt. Op de begane grond loopt de straat over in een 

‘pleinachtige’ open-bare- ruimte waar het café-restaurant 

gelegen is en zo is ontworpen dat er sociale activiteit tot 

stand kan komen. Het filmhuis principe. De filmzalen in het 

gebouw bieden de bioscoopervaring en op het dak culmineert 
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het gebouw in een Drive-In bioscoop. Het totale programma 

vormt een sequentie van gebeurtenissen die plaatsvinden 

als men met de auto naar boven rijdt via het spectaculair 

ontworpen gebouwhart van hellingbanen. Vice versa zijn 

de programmaonderdelen georganiseerd rond dit hart om 

bezoekers een unieke setting te laten beleven. 



Brabantstad is de naam van het afstudeeratelier dat in oktober 

2011 is gestart. Het atelier was de tweede in een reeks, waarin 

de vijf grote steden in Brabant centraal staan, namelijk; Tilburg, 

Breda, Helmond, Den Bosch en Eindhoven. Samen vormen deze 

steden het netwerk waar de titel Brabantstad van afgeleid 

is. Het doel van het onderzoek is om in beeld te brengen hoe 

Brabant om gaat met de overgang naar het postindustriële 

tijdperk. Welke transformatie vindt er plaats in ruimtelijke, 

sociale en culturele zin en welke potenties heeft het om de 

identiteit en positie van het gebied te versterken? Dit is op 

verschillende schaalniveaus onderzoekbaar. 

 In deze editie van het atelier Brabantstad lag de focus 

op de Brainportregio Eindhoven. Typerend voor het ontstaan 

van Eindhoven is de radiale groei, waarlangs de eerste pre-

industriele dorpse nederzettingen ontstonden. Later vestigde 

ook de eerste industrie zich langs deze radialen en verschenen 

er steeds meer voorzieningen. De dorpen groeiden uit tot 

een stad. Een stad waarin de radialen hun karakter als plek 

voor innovatie en ontwikkeling behielden, gecomplementeerd 

Inleiding

met tussengebieden waar grootschalige ontwikkelingen 

plaatsvonden en grote spelers zich vestigden. 

 De specifieke casus die we als atelier zijn gaan 

onderzoeken is de ontwikkelingsradiaal gelegen in het westen 

van Eindhoven. Deze begint grofweg bij de Emmasingel in het 

centrum van de stad en loopt via de Willemstraat, Strijpsestraat, 

Hastelweg en de Hurk tot aan de A2. Door het gebied te 

analyseren op deze tussenschaal probeerden we te ontdekken 

wat er aan specifieke kwaliteiten in het gebied aanwezig is en 

welke potentie het heeft om een hoogwaardige rol te spelen in 

de omslag van het industriële tijdperk naar het postindustriële 

tijdperk en de nieuwe economie van de 21e eeuw van kennis en 

creativiteit. 

 Het totale gebied is verdeeld in 5 fragmenten. In het 

vooronderzoek heb ik me gericht op fragment 2. Kenmerkende 

onderdelen van fragment 2 zijn het Emmasingelkwadrant met 

de Lichttoren, Philipsdorp en het Philipsstadion. De analyse 

van het fragment vormt in eerste instantie de basis voor dit 

afstudeerproject. 
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stadscorridor

fragment 1

fragment 2
fragment 3

fragment 5

fragment 4

Binnen dit fragment staat de Mathildelaan voor mij centraal. De 

Mathildelaan is een straat met een interessante geschiedenis. 

Een straat waarin de automobiliteit en het aanbod van 

entertainment altijd een belangrijke rol hebben vervult. De 

vragen die opkomen zijn: wat is het toekomstperspectief van 

deze Eindhovense Strip? En welke rol speelt de auto in dit 

scenario? Hoe kan de identiteit van deze straat meer kracht bij 

worden gezet? 

 In dit verslag komen eerst de zaken uit het 

vooronderzoek aan bod die voor mijn zoektocht naar de ziel 

van de Mathildelaan van belang zijn. Het tweede hoofdstuk 

bevat een verdere analyse van de situatie en processen die 

zich op de Mathildelaan afspelen, om hieruit vervolgens een 

basis voor de ontwerpopgave te destilleren. In het 3e hoofdstuk 

staat de vorming van het concept centraal waarbij wordt 

gekeken naar relevante voorbeelden in de architectuur. Het 

volgende en laatste hoofdstuk draait om de uitwerking van de 

ontwerpopgave, zijnde een hybride parkeergebouw, een Drive-

In Filmtheater.

1. Het onderzochte gebied



Full page photo

2. De Lichttoren
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Historische achtergrond

Fragment 2 is een gebied in Eindhoven dat altijd zichtbaar 

is beïnvloed door maatschappelijke tendensen. Dit komt 

vooral door zijn ligging ten opzichte van verschillende zones. 

Voor de annexatie van Eindhoven was er nog sprake van een 

Eindhoven, dat omringd werd door de 5 dorpen, nameijk: 

Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel en Strijp. Strijp lag aan de 

westzijde ten opzichte van Eindhoven en valt dus binnen het 

geanalyseerde gebied. Maar ook het door Philips ontwikkelde 

industriële  gebied valt deels binnen het fragment. Dit was wel 

een onderdeel van Strijp, maar ontwikkelde zich als deelgebied 

op stormachtige en autonome wijze. 

 Halverwege in de 19e eeuw begint de agrarische 

periode plaats te maken voor industriële activiteiten. De radiale 

uitvalswegen vanuit Eindhoven naar omliggende plaatsen zijn 

interessante plekken voor handelsactiviteiten en tussen de 

lintbebouwing verschijnen fabriekjes. Eerst voornamelijk gericht 

op spinnen en weven, vervolgens gericht op de verwerking van 

tabak.

Aan het einde van de 19e eeuw begint Philips zijn bestaan in 

Eindhoven. Om precies te zijn in het kleine lampenfabriekje 

aan de toenmalige rand van Eindhoven, de Emmasingel. 

Deze gebeurtenis betekende het begin van een versnelde 

verstedelijking en industrialisatie van Eindhoven en omgeving. 

Terwijl Strijp en Eindhoven steeds dichter naar elkaar groeiden, 

bleef er in het lager gelegen gebied tussen de Willemstraat en 

de spoorlijn – het gebied wat nu het Emmasingelkwadrant, de 

Mathildelaan, het PSV-stadion omvat – ruimte over voor Philips 

om zijn activiteiten uit te breiden. En met de manier waarop 

dit gebeurde introduceerde Philips een nieuwe vorm van 

stedenbouw in het gebied. De sterke groei vroeg om planning 

om het bedrijf draaiende te houden. Men plande Philipsdorp, 

een woonwijk bestemt voor de benodigde gastarbeiders. Het 

ten zuiden gelegen Vonderkwartier werd gebouwd voor de 

hoger opgeleiden in dienst van Philips. Strijp-S was ondertussen 

ontwikkeld als het belangrijkste werkgebied. Door de zonering 

die Philips creëerde werd de Mathildelaan in deze vroege periode 

al een belangrijke -verkeers-as, die de verschillende gebieden 

DE CONTEXT BEGRIJPEN
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3. De Mathildelaan met 
rechts het spoor en links: 
het Philipsstadion, het 
ontspanningscentrum en de 
evenementenhal
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met elkaar verbond. Naarmate Philips groeide, groeide ook de 

relevantie van de Mathildelaan. Het begon steeds meer een 

rol te vervullen als voorzieningen-as, waar de werknemers van 

Philips kwamen om te ontspannen. Eerst op het aangelegde 

voetbalveld en rond halverwege de 20e eeuw werd dit verder 

uitgebreid met een ontspanningscentrum, een bibliotheek en 

een theater. Het karakter van de Mathildelaan ging van puur 

functioneel en infrastructureel naar een grootstedelijke Strip, 

gericht op ‘leisure and pleasure’. De latere toevoeging van een 

hotel en een evenementenhal versterkten dit alleen maar.

 De snelle industrialisatie van Eindhoven had 

nog verdere gevolgen voor de infrastructuur. Planoloog De 

Casseres kwam met een plan om de infrastructuur in en rond 

Eindhoven te verbeteren, mede om daarmee het transport van 

materiaal en arbeiders te waarborgen. Het plan bestond uit 

de bekende ringen en radialen. Gebaseerd op dit plan wordt 

de spoorlijn verschoven en verhoogd, zodat er doorgangen 

gemaakt konden worden. De vonderweg werd aangelegd. 

Een belangrijke gebeurtenis voor de ruimtelijke samenhang 

in het frament. De Vonderweg is onderdeel van een ringweg 

die het noorden en zuiden van Eindhoven met elkaar verbindt. 

Deze brede autoweg is dwars door de bestaande structuur 

4. De Mathildelaan in het Philipstijdperk

Strijp-S Emmasingel
kwadrant

Hotel

Philipsdorp

Philips
stadion

Ontspannings
    centrum

Evenementen
        hal
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gelegd, waardoor een min of meer verknipte situatie ontstaat. 

Er ontstonden stedenbouwkundige eilandjes, zoals op de plek 

van de Steentjeskerk gelegen tussen de Vonderweg en de 

Frederiklaan, of bijvoorbeeld het Emmasingelkwadrant. De 

gagelstraat loopt dood en van het Petricomplex – TAC – is de 

achterkant prompt de voorkant geworden.  

 Als gevolg van het opschuiven van het spoor in 

noordelijke richting, ontstond er tussen de Mathildelaan en 

het spoor ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Tot die tijd stond 

er langs de Mathildelaan slechts aan één zijde bebouwing. 

Naast de invulling met een kantoorgebouw (politiebureau) 

werd er een gebouw neergezet die in mijn ogen symbolisch is 

voor de tijdsgeest van de jaren 70-80. Een uit geprefabriceerd 

beton opgebouwde parkeergarage. Dit lelijke eendje in de 

architectuur onderstreept het belang van de automobiliteit in 

de Eindhovense binnenstad. Welke rol deze parkeergarage 

speelt in het huidige en toekomstige functioneren van de 

Mathildelaan zal later aan bod komen. 

De analyse van het plangebied

In de huidige situatie functioneert het gebied niet meer op 

dezelfde wijze als in het Eindhovense Philipstijdperk. Het 

Vonderkwartier en het Philipsdorp zijn opvallend weinig 

verandert in de loop der jaren. Bijna alle woningen zijn behouden, 

ook de arbeiderswoningen in Philipsdorp die tegenwoordig 

een monumentenstatus hebben. Het karakter van de wijken, 

de bewonerssamenstelling en het saamhorigheidsgevoel 

dat er altijd heerste zijn onveranderd. De plekken waar de 

laatste decennia de meeste ontwikkelingen gaande zijn, zijn 

de voormalige werk- en recreatiegebieden van Philips. Deze 

gebieden die veelal direct aan de Mathildelaan grenzen zijn 

altijd onderhevig geweest aan verandering vanwege de groei 

die Philips doormaakte. Na het verplaatsen van de industriële 

activiteiten naar het buitenland, bleef er grootschalige leegte 

achter in het stedelijk weefsel. Wanneer we de korrel en 

de bebouwingshoogte langs de Mathildelaan bekijken en 

vergelijken met Philipsdorp, het Vonderkwartier en oud-Strijp 

dan wordt het contrast duidelijk zichtbaar. Een grote korrel 
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5. De Vonderweg wordt 
aangelegd en zaagt door alle 

bestaande structuren

TAC

Steentjeskerk

Mathildelaan
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6. Het Philipsstadion gezien 
vanuit het Philipsdorp
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tegenover een kleine korrel. Hoogbouw tegenover laagbouw. 

Stedelijkheid tegenover dorpsheid. 

 De dorpse woonwijken functioneren nog prima. 

De problemen ontstonden bij de gebieden gekoppeld aan de 

Mathildelaan. Het Emmasingelkwadrant is hier een groot 

onderdeel van. Door alle infrastructurele wijzigingen – 

aanleg van de Vonderweg, verbreden van de Mathildelaan, 

WIllemstraat en Emmasingel, verwijderen van het spoor 

dat door het huidige Emmasingelkwadrant liep – is het 

Emmasingelkwadrant een eiland geworden. De automobiliteit 

had prioriteit. Met de toevoeging van een aantal anonieme 

kantoorgebouwen in de jaren 70 en 80 was er een groot 

stuk ontoegankelijk gebied in de Eindhovense binnenstad 

ontstaan. Binnen het Emmasingelkwadrant is ook sprake 

van fragmentatie. Zowel ruimtelijk, qua positionering, als 

functioneel. Er is veel ongedefinieerde ruimte, die nu gebruikt 

wordt voor het parkeren van auto’s. Met name Philips Lighting 

gebruikt een groot oppervlak om te parkeren. Ook rondom het 

leegstaande HCZ gebouw ligt een ruim privaat parkeerterrein, 

grenzend aan de Vonderweg.

 De ontwikkelingen die momenteel gaande zijn richten 

zich vooral op het herbestemmen van de grote Philipscomplexen 

in de West-corridor. Strijp-S wordt getransformeerd tot een 

hoogwaardig woongebied en een cultureel hart. De Witte 

Dame en de Lichttoren hebben een nieuwe bestemming 

gekregen in de vorm van de Design Academy, de Centrale 

Bibliotheek en wonen gecombineerd met onder meer 

grootschalige horeca -Usine en Art-hotel- grenzend aan de 

Mathildelaan. Qua nieuwbouw is tegenover de Lichttoren de 

Mediamarkt gebouwd en naast het Philipsstadion verrijst het 

Stadionkwartier, een combinatie van woon- en werkgebouwen. 

Men probeert de Mathildelaan weer onderdeel te laten worden 

van de stad en er weer een hoogwaardige verbindingsas van 

te maken. Op verkeersniveau is de Mathildelaan onderdeel van 

de belangrijke openbaar vervoer verbinding tussen het Centraal 

Station Eindhoven en Eindhoven Airport.

 Ontwikkelingen op het Emmasingelkwadrant zijn 

er momenteel niet. West-8 heeft in 2003 een masterplan 
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7. Kaart met de bebouwingshoogte 
van de Mathildelaan , Philipsdorp 

en een deel van Strijp

Mathildelaan

Mathildelaan

Philipsdorp

Strijp
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ontwikkeld, met als uitgangspunt om het gebied op te nemen 

in het stedelijk weefsel. Met knippen en plakken zou er met 

de bestaande brokken een bouwblokkenstructuur ontstaan. Als 

gevolg van de crisis is het plan echter niet doorgegaan, waardoor 

het Emmasingelkwadrant achter blijft in de revitalisering van 

de West-corridor. 

8. Kaart waarop het parkeren op 
maaiveldniveau is weergegeven
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Strategie

De strategie die we als groep hebben ontwikkeld voor 

het fragment bestaat in essentie uit twee onderdelen. De 

Mathildelaan en het Emmasingelkwadrant. Deze onderdelen 

hangen natuurlijk sterk met elkaar samen, ze grenzen immers 

direct aan elkaar en zijn daardoor met elkaar verweven. Toch 

zagen wij ook vooral potentie voor beiden om een eigen karakter 

te ontwikkelen. Eindhoven wil zich profileren als een stad van 

creativiteit en innovatie. Het Emmasingelkwadrant kan hier een 

belangrijke rol in spelen. Met de herbestemming van de Witte 

dame en de Lichttoren is er een start gemaakt in de omslag 

naar die nieuwe economie. Het Emmasingelkwadrant kan zich 

op die manier doorontwikkelen, als een unieke ruimte in de 

stad, een uithangbord voor de ambities van Eindhoven. 

 De Mathildelaan wordt weer een belangrijke 

verbindingsas. Het is de straat die de binnenstad, het 

Emmasingelkwadrant, het Philipsstadion en Strijp-S met elkaar 

verbindt. Het deel tussen het centrum en het stadion heeft de 

grootste potentie en behoefte voor ontwikkeling. In onze visie 

moeten de anonieme monofunctionele gebouwen stapsgewijs 

plaats gaan maken voor publieke gebouwen die het karakter 

van Leisure and Pleasure versterken. Te denken valt aan 

commerciële en evenementiele functies in het verlengde van 

het Philipsstadion en de Mediamarkt.

9. Sfeerpanorama met rechts 
de Mathildelaan en links het 

Emmasingelkwadrant
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10. Parkeergarage P1 aan de 
Mathildelaan
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Het vooronderzoek naar dit gebied heeft mij getriggerd om 

dieper op de Mathildelaan in te gaan. Het is een interessant 

gebied, waar nog veel meer speelt dan in de eerste analyse 

naar boven is gekomen. Om tot een relevante ontwerpopgave 

te komen is een beter begrip van de Mathildelaan 

noodzakelijk. Ook is het in mijn ogen van belang om de grotere 

maatschappelijke thema’s te begrijpen, omdat die vaak van 

grote invloed zijn op dit soort veranderlijke gebieden.  Waar 

gaat de maatschappelijke situatie naartoe? En hoe kan de 

Mathildelaan hier programmatisch en ruimtelijk adequaat op 

reageren? Of nog beter; hoe kan het positief bijdragen aan een 

beter Eindhoven?

Van industrieel naar hypermodern

Technologische ontwikkelingen hebben zonder meer hun 

invloed gehad op steden en de archetypen die je hierin aantreft, 

in functionele, ruimtelijke en constructieve zin. Eindhoven kan 

makkelijk als voorbeeld genoemd worden vanwege de rol 

die de industrie heeft gespeeld en de transitie die dat heeft 

veroorzaakt in het begin van de 20e eeuw. Van een stad met 

een dorps karakter veranderde Eindhoven in een stad waarin 

de industrie een centrale plek innam. De industriële revolutie 

– die in Eindhoven relatief laat plaatsvond – werd gekenmerkt 

door de fabrieksarbeiders die het agrarische bestaan hadden 

verruild voor een baan in de fabriek. Op sociaal vlak veranderde 

er veel in de stad, maar ook op het gebied van architectuur en 

stadsplanning. De overgebleven Philipscomplexen illustreren 

deze overgang naar een functionelere en meer modernistische 

manier van bouwen en plannen. 

 De tijd waar we nu in leven is de tijd van de 

hypermoderniteit. Typerend voor de hypermoderne maatschappij 

is het exces, of de overmaat (Augé, 1993). Er is een exces aan 

tijd, een exces aan ruimte en een exces aan individualiteit, 

die te wijten is aan technologische ontwikkelingen die ons 

sneller laten communiceren – mobiele telefoon, internet – en 

verplaatsen – auto, trein, vliegtuig –. Mensen zijn niet meer 

gebonden aan de geografische betekenis van het woord plaats 

waardoor een globaal netwerk is ontstaan die culturen met 
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elkaar heeft vervlochten en gehomogeniseerd. Globalisering 

is het belangrijkste kenmerk van deze maatschappelijke 

ontwikkeling. 

 Globalisering, individualisering en consumptiegedrag 

zijn allen belangrijke karakteristieken van het tijdperk waarin 

we leven en dit zie je ook terug in onze bebouwde omgeving, in 

de architectuur en in hoe een stad als Eindhoven wordt beleefd. 

Winkelen speelt tegenwoordig een belangrijke rol in de belev-

ing van steden. Rem Koolhaas  stelt in The generic city zelfs 

spottend dat winkelen de enige activiteit is die plaatsvindt in 

de generische stad (Koolhaas, 1995). Nou is Eindhoven natuurlijk 

nog verre van de metropool waar Koolhaas over spreekt, maar 

toch is de maatschappelijke verandering ook in een stad als 

deze merkbaar.  De openbare ruimte dient steeds meer om 

de consumptiemaatschappij te voeden, waardoor zijn functie 

als een sociaal apparaat meer naar de achtergrond verdwijnt. 

Ruimte waar sociale interactie plaatsvindt, maakt steeds meer 

plaats voor ruimte waar dit geen rol speelt. 

De experience factor

De experience factor is een commercieel begrip en is gecreëerd 

om de consumenten een bepaalde beleving te bieden tijdens 

het winkelen of consumeren. Deze ‘’thema-park architectuur’’ 

(Sorkin, 1992) functioneert in werkelijkheid als een smaakvolle 

vermomming, verhullend wat de eigenlijke betekenis en het 

doel van die plek is. Het probeert met een architectuur geba-

seerd op zuivere beeldvorming en reclame een aantrekkingsk-

racht te creëren. Het is een architectuur die vooral thuishoort 

op de Las Vegas Strip of op de perifeer gelegen winkel en en-

tertainment gebieden, maar die  ook steeds nadrukkelijker in de 

binnenstedelijke context aanwezig is.

 Architect Jon Jerde kan bijvoorbeeld worden be-

schouwd worden als een leidend figuur in deze tendens. Jerde 

heeft zijn door experience gedreven architectuur toegepast op 

verschillende winkel- en leisuregebieden, waarvan de meest 

tot de verbeelding sprekende het Beursplein in Rotterdam is. 

Maar ook de Universal Citywalk in Los Angeles – winkelstraat 

gekoppeld aan een themapark – en het Bellagio in Las Vegas 
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komen van zijn hand. In dat licht hebben we dus zowaar een 

stukje Las Vegas experience geïmporteerd. De grens tussen ge-

bieden die van oorsprong voor entertainment zijn bestemd en 

binnenstad is aan het vervagen.

‘’Less is a bore’’

Las Vegas staat natuurlijk bekend om zijn typische Las Vegas 

uitstraling. De grootschalige individuen die elk onafhankelijk de 

aandacht van de voorbijganger proberen te trekken. In bepaal-

de mate is het karakter van de Las Vegas Strip vergelijkbaar 

met de Mathildelaan. In beide straten staat de auto centraal, 

beide hebben een hoog leisure- en pleasure gehalte en in beide 

straten staan gebouwen die een belangrijke rol vervullen als 

publiekstrekker. Iconische bouwwerken. In de Mathildelaan zijn 

sommigen in de laatste jaren gebouwd, en sommigen stammen 

uit het Philipstijdperk. 

 Een relevante en welbekende theorie over dit onder-

werp komt van Robert Venturi en Denise Scott Brown. Zij 

komen in de uitgave Learning from Las Vegas met de theorie 
11. Beursplein, Rotterdam (Jon 

Jerde, 1996)
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over  ‘’The Duck and the Decorated Shed’’ waarmee ze een 

kwalificatie geven aan iconische gebouwen met betrekking tot 

de samenhang tussen hun functie/programma/ constructie en 

de symboliek die ze representeren. Er wordt onderscheidt ge-

maakt tussen: 

1. Duck: Een gebouw waarin het programma, organisatie 

en constructie met elkaar samenhangen en verantwoordelijk 

zijn voor de symboliek die het gebouw uitstraalt. 

2. Decorated Shed: Ruimte en organisatie staan puur in 

dienst van het programma. Symboliek en ornamentatie zijn bij 

wijze van spreken op het gebouw geplakt. 

 De theorie van The Duck and the Decorated Shed 

gaat dus niet over of een gebouw lelijk of mooi is, of dat een 

gebouw goed of slechts is. Het zegt in mijn ogen wel iets over 

de authenticiteit en integriteit van de architectuur, en dat zullen 

velen met mij eens zijn. Of de interne beleving en werking van 

de architectuur kan waarmaken wat het representeert.

 De opvallendste iconen aan de Mathildelaan zijn de 

Lichttoren, de Mediamarkt, het Philipsstadion en de Blob. Al 
12. Venturi’s Duck en Decorated 
Shed
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grenst de Blob niet rechtstreeks aan de Mathildelaan, hij staat 

wel aan het begin van de sequentie van autonome gebouwen 

die de Mathildelaan zijn uitstraling geven. De lichttoren en het 

Philipsstadion vertegenwoordigen een vroegere tijdsgeest, 

terwijl de Blob en de Mediamarkt veel meer kunnen zeggen 

over de huidige tendens in het gebied. Ik zal daarom de 

hiervoor genoemde gebouwen kort proberen te begrijpen en 

kwalificeren.  

13. Mediamarkt, Eindhoven (M. 
Fuksas, 1999)

14. Blob, Eindhoven (M. Fuksas, 
2010)

 De Blob staat als een vrij object in de ruimte. Het 

heeft een erg moderne, deconstructivistische uitstraling. Het 

is daardoor een gebouw met een zekere mate van complexiteit 

en onduidelijkheid, waardoor het niet direct leesbaar is. In 

het gebouw zit een kledingwinkel, maar het had wellicht ook 

een andere functie kunnen hebben. De openingen in de gevel 

creëren wel subtiele relaties tussen binnen en buiten. Hoewel 

het zeker een iconische uitstraling heeft, en met zijn vorm en 



30

15. Lichttoren, Eindhoven 
(circa 1920)

16. Philipsstadion

situering ook een rol speelt als bemiddelaar in zijn omgeving, 

straalt het heldere geen symboliek uit die te relateren is aan de 

interne aspecten van het gebouw. 

 De mediamarkt, evenals de Blob ontworpen door 

Massimilian Fuksas, is bijna letterlijk een doos met reclame 

erop geplakt. 

 De Lichttoren heeft juist weer veel meer 

karakteristieken van een Duck. Oorspronkelijk gebouwd als 

fabriek van Philips, tegenwoordig bestemt als woonruimte, 

cafe-restaurant Usine en winkels. De merknaam Philips prijkt 

nog altijd op de top van het gebouw. Vooral ook door de 

zorgvuldige manier waarop met het gebouw is omgesprongen 

heeft het nog een hoge mate van authenticiteit. Zowel intern 

als extern straalt het nog ambacht en industrie uit. 

 Het Philipsstadion is een uitzonderlijk geval. Het 

heeft absoluut de uitstraling van een stadion, vooral de hoeken 
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accentueren dat. Het is echter wel een stadion dat gegroeid en 

dus verbouwd en uitgebreid is, waardoor het rommelig oogt. Je 

zou dit anderzijds ook kunnen zien als een aspect dat de groei 

van Philips, en dus ook PSV, representeert en symboliseert. De 

context speelt hier ook een belangrijke rol in. De samenhang 

en tegelijk het contrast tussen het stadion en de arbeiderswijk 

Philipsdorp bijvoorbeeld. In zijn geheel is het stadion absoluut 

een Duck aan de Mathildelaan. 

 De tendens die zichtbaar wordt is dat de recent 

verschenen iconische architectuur aan de Mathildelaan heel 

duidelijk wil laten zien dat er iets wordt verkocht. Retail. De 

Blob ‘’ik-kan-vanalles-zijn’’ architectuur slaagt er lichtelijk in 

om op een integrale, architectonische, wijze zijn symboliek 

over te brengen. De Mediamarkt heeft een hoger Decorated 

Shed gehalte. Winkelen en winkelarchitectuur spelen een 

belangrijke rol op deze plek. Hoe belangrijk, en van welk proces 

het winkelen onderdeel is blijkt uit een aantal opvallende 

zaken. 

Een shoppingmall in de stad 

Zoals eerder al beschreven neemt de auto in Eindhoven en op 

de Mathildelaan een prominente plek in. De parkeergarage 

van P1 die naast de Mediamarkt staat is een belangrijke 

schakel in de verwerking van dit autoverkeer. Het is met 1187 

plaatsen namelijk de grootste parkeergarage in Eindhoven. 

Veel mensen die van buiten de stad komen parkeren hier hun 

auto, midden in het centrum. Het is voor hen de toegangspoort 

tot de stad. Een hele donkere garage zonder belevingswaarde. 

Vanuit de garage wordt je min of meer rechtstreeks naar een 

shopping-loop geleidt. De garage staat in directe verbinding 

met de Mediamarkt. Via de Mediamarkt loopt men door een 

afgesloten loopbrug om uit te komen in het winkelcentrum 

Piazza. Die mondt vervolgens weer uit in het 18 september en 

het winkelhart van Eindhoven. 

 Het is een vergelijkbaar proces als bij het Amerikaanse 

Shoppingmall-model dat na de tweede wereldoorlog in 

opkomst was in Amerika. In die tijd groeiden de Amerikaanse 

steden in hoog tempo, evenals het gebruik van de auto. De 



32

17. De Shopping’loop’
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18. Southdale Shopping-
mall (V. Gruen, 1956)
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sub-urbs die voortkwamen uit deze urban sprawl kregen 

een eigen voorzieningenhart, de Shoppingmall. Victor Gruen 

wordt gezien als de uitvinder van de Shoppingmall. (Wall, 2005) 

Southdale, gebouwd in 1956 is één van zijn bekendste Malls. 

Hoewel Gruen de Mall zag als de ‘’community’s livingroom’’, 

met een belangrijke rol voor sociale interactie en een mix van 

functies, werden de Mall’s onder invloed van ontwikkelaars 

vooral een commercieel hart. Gruen kon zijn idealen dus nooit 

realiseren. Waar de Mall in ieder geval wel in slaagde was 

om aantrekkelijk te zijn voor een groter gebied dan alleen de 

directe omgeving. De enorme parkeerplaatsen rondom de Mall 

waren hiervoor van groot belang. 

De Eindhovense Strip

Nu is de situatie in Eindhoven natuurlijk - heel – anders dan 

de situatie in de Verenigde Staten, maar het onderschrijft wel 

het belang van goede parkeervoorzieningen en een goede 

bereikbaarheid. Een gebied als de perifeer gelegen Arena 

Boulevard in Amsterdam toont dit ook aan. Het trekt grote 

hoeveelheden bezoekers aan vanwege zijn bereikbaarheid en 

vanwege het aanwezige programma waar men specifiek voor 

komt. Er is onder andere een Mediamarkt, de Amsterdam Arena, 

de Heineken Music Hall en een meubelboulevard aanwezig. 

 Voor een stad als Eindhoven biedt de goede 

infrastructuur die het al heeft mogelijkheden om nog 

aantrekkelijker te worden voor mensen in –en buiten- de regio. 

De Mathildelaan kan hier een belangrijke rol in vervullen. Het 

is de Eindhovense Strip waaraan al verschillende Leisuren/

Pleasure en shopping voorzieningen zijn gevestigd. Door dit 

karakter te versterken en te verbeteren zal het in tegenstelling 

tot de Arena Boulevard mensen naar het centrum van de stad 

trekken. De Leisure/Pleasure beleving in een Eindhovense Strip 

die onderdeel is van de stedelijke context. De Mathildelaan als 

aorta voor het kloppend hart van Eindhoven. Het stallen van 

auto’s is een evident onderdeel in dit toekomstbeeld. Parkeren 

wordt daarom onderdeel van mijn ontwerpopgave. 
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Een sequentie van individuen

De ontwerpopgave aan de Mathildelaan is sterk verbonden met 

de logica van de plek. In een binnenstedelijke context zou je een 

situatie verwachten met binnenstedelijke kwaliteiten, rekening 

houdend met het langzame verkeer, met het publieke domein, 

met de leefbaarheid van de stad. Daarbij is een bepaalde 

fijnmazige architectuur denkbaar die je vaak ziet in Europese 

steden. Een architectuur die een menselijke maat hanteert en 

een continuïteit op gang brengt in de interactie tussen mens 

en omgeving. De Mathildelaan heeft deze eigenschappen niet. 

Het heeft wel andere, eerder benoemde kwaliteiten. Het is een 

sequentie van grootschalige individuen, die zijn ontstaan door 

de tijd heen. In de context schuilt een logica om deze lijn door 

te zetten, en er een brok toe te voegen. Een icoon. Een icoon 

19. Sequentie van brokken
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20. Conceptafbeelding: 
The Car Condensor

voor de automobiliteit die een bijzondere relatie aan kan 

gaan met de bezoekers. Niet door er slechts een ruimte van te 

maken voor het stallen van auto’s, maar door het autoverkeer 

te condenseren in het gebouw…. PARKING PLEASURE 



Een nieuw parkeergebouw aan de Eindhovense Strip geeft 
het gebied meer draagvlak voor toekomstige ontwikkelingen. 
Parkeergebouwen worden in veel gevallen niet meer ontworpen, 
maar simpelweg geassembleerd...



Welke rol van betekenis kan een parkeergebouw spelen aan 
de auto-georiënteerde Strip in het tijdperk van de experience 
economy? Hoe kan een parkeericoon een meerwaarde hebben, 
voor zijn context en als autonoom object?



Full page photo

21. Temple Street Park-
ing, New Haven (Paul 
Rudolph, 1962)
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De tussendimensie

Parkeergebouwen hebben zoals gezegd een beetje het imago 

van het lelijke eendje in de architectuur. Waarom eigenlijk? 

De parkeergarage aan de Mathildelaan is een pakkend 

voorbeeld van een type parkeergebouw die aan dit imago heeft 

bijgedragen. Het zijn dit soort typische jaren 70-80 constructies 

die een hele negatieve stempel drukken op de typologie en 

op de omgeving waarin ze staan. Dit soort garages werden 

gebouwd toen er een grote behoefte was aan parkeerruimte en 

ontwikkelaars optimaal rendement probeerden te behalen door 

ze zo snel, goedkoop en functioneel mogelijk te bouwen. De 

architectuur was van ondergeschikt belang waardoor de garage 

een gebouw werd zonder belevingswaarde. Kenmerkend voor 

het type zijn de minimale verdiepingshoogte en daardoor het 

gebrek aan daglicht, de prefabricage uitstraling en het schuwen 

van een relatie met het publieke domein. 

  Een dergelijk gebouw is dus geen onderdeel van de 

stedelijke ruimte. Een non-place (auge, 1993). Voor bezoekers 

van de stad is het een onprettige kennismaking. Hier begint 

VAN VERKENNING VAN HET 
PARKEERGEBOUW TOT CONCEPT

22. P1 parkeergarage, 
Mathildelaan EIndhoven
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voor hen namelijk de ruimtelijke beleving van de stad, zodra 

ze hun auto -lees: capsule- hebben verlaten. Vanuit de auto 

wordt de stad in versnelde weergave ervaren, als in een film. 

Bovendien zorgt het verkeer en de capsulaire werking voor 

een uitgevlakte beleving van de stad. Al met al is het jammer 

dat een parkeergebouw vaak een plek is die mensen zo snel 

mogelijk verlaten. Ik zie het als een soort tussendimensie 

tussen de capsulaire ruimte in de auto en de stedelijke ruimte. 

American Icon

Betere voorbeelden van parkeergebouwen staan in Chicago en 

New haven. Ontworpen door respectievelijk Bertrand Goldberg 

en Paul Rudolph. Beide gebouwen stammen uit het Amerikaans 

23. De tussendimensie 
geschematiseerd

autotijdperk, vlak na de 2e wereldoorlog, en dat automobiliteit 

daar een grote rol speelde dat stralen ze ook uit. Een belangrijk 

aspect dat daar aan bijdraagt is de bouwmethode; in het werk 

gestorte betonnen structuren. Geen prefabricage dus. Hierdoor 

hadden beide architecten een ontwerpvrijheid  waaruit niet 

alledaagse vormen en verbindingen tussen elementen konden 

ontstaan. De constructie definieert de esthetica. Het laat 

zien dat parkeergebouwen hele bijzondere, karakteristieke 

gebouwen kunnen zijn. Een gebouw als Temple Street van 

Paul Rudolph, daar zou iedere autobestuurder al te graag in 

rijden. Het betreden van een parkeergarage is in plaats van een 

noodzaak een privilige. Een eigenschap die parkeergebouwen 

in mijn ogen altijd wel mag hebben. 
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24. Marina City, Chicago 
(Bertrand Goldberg, 1964)

Functionalisme 

Nou zijn parkeergebouwen altijd gebonden aan een strenge 

maatvoering. Parkeervakken van 5 tot 5,5 meter lang en 2,4 

meter breed. Eén of tweerichtingsbanen die de auto door het 

gebouw voeren. En  in de verticale beweging door het gebouw 

moet haast altijd wel een repeterende systematiek zitten om 

het gebouw overzichtelijk en veilig te houden. Auto’s hebben 

ruimte nodig en structuur, net als in het dagelijkse verkeer. Je 

wilt voorkomen dat een auto of gebouw beschadigd raakt. Dit 

soort aspecten die zorgen ervoor dat een parkeergebouw een 

heel functioneel bouwwerk is en dat verklaart ook waarom 

er doorgaans zo weinig moeite wordt gedaan om er iets 

interessants van te maken. Er ligt een grote uitdaging in hoe 

je de kloof tussen functionalisme  en conceptualisme kan 

overbruggen. 

Programma

Het programma van een gebouw kan hierin een rol spelen. 

Als we kijken naar parkeergebouwen dan is er grofweg 
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onderscheidt tussen drie vormen waarin parkeren een 

onderdeel is. Gebouwen die volledig bestemd zijn als 

parkeerfunctie, gebouwen waarvan één of meerdere lagen 

bestemd zijn als parkeerlaag en gebouwen waarin het parkeer 

en overige programmaonderdelen door elkaar lopen. Een 

gebouw waarin die verwevenheid in het programma wordt 

opgezocht biedt veel meer aanknopingspunten om het een 

interessant parkeergebouw te maken. Een extra dimensie. Het 

gebouw heeft meer potentie om onderdeel te worden van het 

publieke domein, omdat er niet slechts auto’s worden gestald. 

Door relaties en verbindingen te leggen tussen parkeren en het 

overige programma in het gebouw begint hier de beleving van 

de stedelijke ruimte. Er ontstaat een hybride gebouw. Juist  

aan een straat als de Mathildelaan kan dit een meerwaarde 

opleveren, omdat er veel mensen met de auto naar toe komen 

en omdat de stedelijke ruimte rondom het gebouw ‘onvoltooid’ 

is.  

In het gebouwconcept zoek ik dus naar een programmaonderdeel 

die het parkeren kan complementeren. Maar dat niet alleen. 

25. Gebouwvormen parkeren

26. Drive-in bioscoop 
in de 
Verenigde Staten 
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Het programma moet tevens aansluiten bij het beoogde Leisure 

en Pleasure karakter voor de Mathildelaan. Bovendien streef 

je ernaar om een synergie in het gebouw te laten ontstaan 

en niet iedere  functie leent zich daarvoor. Winkelen is 

bijvoorbeeld een functie die qua beleving weinig toevoegt aan 

het geheel, simpelweg omdat mensen dan puur komen om te 

consumeren, wat in mijn ogen los staat van het theatrale wat 

een parkeergebouw kan uitstralen. De mindset van mensen 

speelt in dat opzicht dus een grote rol. Waar komen mensen 

voor? Een beleving en prikkeling van de zintuigen? Dat is wel 

de doelgroep waar het gebouw in mijn ogen op in moet zetten. 

Theater (of film) past daar perfect bij. Men komt een bepaalde 

sfeer te proeven. Spektakels te aanschouwen. Het hoeft niet 

alleen de film te zijn die daaraan bijdraagt, ook het gebouw 

zelf kan werken als een theater, een decor, waarin de auto’s 

een belangrijke rol vertolken. Film en auto hebben overigens 

een bijzondere relatie opgebouwd in (waar anders) de VS. 

Met de mobiliteit en de urban sprawl in de jaren ’50 groeide 

het fenomeen ‘Drive-in’ bioscoop. Mensen konden vanuit het 

27. Conceptafbeelding: 
Autotheater
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comfort en de privacy van hun auto films bekijken. Het is weer 

een hele andere beleving dan een film kijken in een filmzaal. 

Een andere omgeving. Een veilige en intieme omgeving. En een 

waardevolle toevoeging aan de Eindhovense Strip.  

Het hart

Een essentieel onderdeel van een parkeergebouw is het hart. 

Het hart wordt gevormd door de routing die verticaal door het 

gebouw loopt. Niet alle parkeergebouwen hebben een hart. 

Er zijn verschillende oplossingen om auto’s te laten stijgen en 

dalen. Met hellende vloeren, met hellingbanen en splitlevel 

verdiepingen of met een helix. Het functioneert allemaal, maar 

het ontwerp van dit evidente onderdeel kan heel bepalend zijn 

voor hoe het gebouw beleefd wordt. In meerdere opzichten. 

Een goed ontworpen hart creëert ruimte in de ruimte. Een 

ruimte die het enerzijds spannend maakt om door naar boven 

te rijden. Zoals bijvoorbeeld in de Fiat Fabriek in Turijn, waarbij 

een rondgang naar boven leidt tot het dak waarop een testbaan 

voor productieauto’s ligt. Anderzijds is het hart de ruimte 

28. Parkeermodellen uit Neufert
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waar de overige ruimte aan vast zit. De plek waar zichtlijnen 

ontstaan. Een spel van lucht en licht. De plek waar auto’s in 

beweging zijn. Zonder een duidelijk hart in een parkeergebouw 

valt er een deel van de dynamiek weg die het gebouw juist 

karakteriseert en uniek maakt. Het samenspel tussen gebouw 

en auto, decor en personage. Grote aandacht zal in het ontwerp 

dus uitgaan naar de werking en vormgeving van dit hart. 

Daarnaast zal ook de relatie met worden gezocht met andere 

programmaonderdelen om te profiteren van het spektakel. 

Het daklandschap

Het dak is een interessant onderdeel van gebouwen. Niet 

alleen omdat het een noodzakelijk en functioneel onderdeel is 

dat de elementen buiten het gebouw houdt, maar juist doordat 

het dak op zoveel verschillende manieren gebruikt kan worden. 

Het heeft de potentie om een eigen wereld te creëren die los 

staat van wat zich onder het dak afspeelt. Er ontstaat daar de 

vrijheid om een kwaliteit aan het gebouw toe te voegen die in 

of om het gebouw niet te realiseren is. Zoals de testbaan op de 
29. Het hart van de Fiat Fabriek

, Turijn
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Fiat Fabriek, of de tribune die het dak van Nemo in Amsterdam 

siert. Het voorbeeld dat waarschijnlijk het meest tot de 

verbeelding spreekt is de Unité d’Habitation, waar echt een 

multifunctioneel daklandschap is ontworpen met verschillende 

objecten. Activiteiten op het dak kunnen voor een spannende 

en verrassende setting zorgen. Het ervaren van de sterrenhemel 

en het silhouet van de stad voegt alleen maar kwaliteit toe aan 

de beleving van die activiteiten. Een ideale plek voor de Drive-

In experience…    

31. Het dak van de Unite 
d’habitation, Marseille

30. Het dak van Nemo, Amsterdam
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32. Het dak van de Fiat Fabriek, 
Turijn
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Met een Drive-In Filmtheater aan de Eindhovense Strip ontstaat 
een nieuwe experience. Het gebouw zal de kloof tussen 
functionaliteit en beleving overbruggen. Het bezoeken van een 
filmtheater krijgt een extra dimensie door de voorstelling die 
wordt gecreëerd door bewegende auto’s in een theatraal decor. 



Impressie ontwerp
vanaf kruising 
Mathildelaan - Vonderweg
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Beschrijving programma

Het gebouw wordt een hybride die de functies parkeren en 

filmtheater met elkaar laat versmelten. Het parkeren vormt 

hierin de basis. Op de locatie probeer ik simpelweg zoveel 

mogelijk parkeerplaatsen te realiseren, rekening houdend met 

het overige programma. 

 Het Filmtheater heeft een uitgebreider programma. 

De titel ‘Filmtheater’ komt voort uit het gegeven dat het ge-

bouw het midden houdt tussen een bioscoop, een theater en 

een filmhuis. Het gebouw wordt in feite alle 3. Zowel qua 

filmprogrammering, maar ook hoe het gebouw omgaat met 

sociale aspecten en zijn relatie met de openbare ruimte op 

straatniveau. Een filmhuis profileert zich meer als een baken 

voor culturele en sociale activiteiten, terwijl bioscoopbezoekers 

nadrukkelijker op zoek zijn naar de ‘experience’.

 

Programma:

Parkeren

Parkeerwacht

Café/Restaurant 

Terras

2 filmzalen

Foyer

Informatie en tickets

Drive-In bioscoop
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Locatie

De gekozen ontwerplocatie is de hoek op de kruising van de 

Mathildelaan en de Vonderweg. Vanuit de situatie is dit de 

meest voor de hand liggende plek omdat er nu slechts een 

bijgebouw staat die door de Politie en door PSV gebruikt 

wordt. In verhouding tot de rest van de Mathildelaan is dit 

gebouw veel te laag, waardoor deze hoek van de kruising niet 

wordt geaccentueerd. De noordzijde van het bouwveld wordt 

begrenst door het treinspoor, die ongeveer 3 meter hoger ligt. 

Aan de oostzijde grenst het bouwveld aan het politiebureau. 

Het politiebureau heeft tussen het gebouw en het spoor een 

parkeerterrein, waarvan de uitrit aan de zijde van het bouwveld 

is gelegen. Tegenover de locatie staat de Ventoseflat, een 

woongebouw met kleinschalige commerciële ruimtes in 

de plint. Op de hoek schuin tegenover de locatie staat het 

Philipsstadion. 

Ontwerplocatie

 Politiebureau

Ventoseflat

Philipsstadion

TAC Philips Lighting
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Links de ontwerplocatie. In de verte staat het politiebu-
reau naast de locatie. Aan de overzijde van de straat de 
Ventoseflat.
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De basis van het ontwerp

Constructie

In de ontwerpopzet zijn 3 aspecten van groot belang. De 

organisatie van het programma, de routing van de auto’s door 

het gebouw via het eerder omschreven hart van het gebouw en 

het ontwerp van de hoofddraagstructuur. Het betonnen skelet 

definieert de esthetica en een groot deel van de ruimtelijke 

werking in het gebouw. De keuze voor in het werk gestort beton 

komt voort uit de eerder genoemde voorbeelden van klassieke 

Amerikaanse parkeericonen. De vrijheid van het materiaal 

en de ambacht die het uitstraalt geven het gebouw karakter. 

Bovendien geeft dit een gebouw enorm veel draagvermogen en 

heb je niet te maken met beperkingen die transport met zich zou 

brengen wanneer je voor een prefab oplossing zou kiezen.   

 De kolommen van het gebouw zijn vormgegeven als 

kruizen die van boven naar onder slank uitlopen. Bovenin lopen 

de kolommen met een knik over in de balken, die ook onder een 

hoek zijn gestort. Het geheel van portalen vormt een spannend 

Momentenlijn

Schets constructieprincipe
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lijnenspel in de ruimte. De verdikking van de kolommen 

en balken heeft overigens ook een logische constructieve 

verklaring die duidelijk zichtbaar is als de momentlijn van een 

momentvaste portaalconstructie naast het constructieprincipe 

wordt gelegd. Het geheel van gestapelde portalen geeft het 

gebouw zijn stabiliteit.

Organisatie 

De Mathildelaan heeft een grote invloed op de interne 

Impressie van constructief principe 

organisatie van het gebouw. Waar kom je het gebouw binnen 

en waar verlaat je het gebouw? En hoe koppel je het gebouw 

aan de openbare ruimte op voetgangersniveau? Hoe opent het 

zich?

  Voor de in- en uitrit is eigenlijk maar één geschikte 

plek en dat is aan de Mathildelaan, zo ver mogelijk van de 

kruising met de Vonderweg verwijdert. 

De hoek van het kruispunt moet zich juist openen naar het 

publiek, en toegankelijk zijn voor het langzame verkeer. Door de 

1e verdiepingsvloer op te tillen en hieronder het café-restaurant 

te situeren raakt het gebouw verweven met de straat. 

Om de verhoging met de auto te kunnen overbruggen wordt 

er een tussenvloer geplaatst in het deel waar je het gebouw 

binnen komt. Vervolgens komt er een laag die volledig benut 

wordt voor het parkeren. In de verdieping daarboven komen 

de filmzalen met een foyer. Vanwege de benodigde hoogte 

voor de zalen wordt ook deze verdieping verhoogt. Boven deze 

verdieping komt weer een laag met parkeren en het gebouw 

culmineert in de Drive-In bioscoop op het dak.
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Schema in-uitrit en openbare hoek

publieke 
ruimte

in-uitritin-uitrit
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In en uitritCafé-restaurant Tussenvloer

Verdieping verhogen

Filmzalen 

café 

Stijgpunt auto’s

Tussenvloer

Verdieping verhogen

Film 

café 

Stijgpunt auto’s

Drive

Film 

café 

Stijgpunt auto’s

Drive-In -In

1 2

3 4

Organisatie gezien vanaf de Mathildelaan
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Het hart

In het vorige hoofdstuk heb ik toegelicht welke rol het hart 

speelt in een parkeergebouw. Om van dit hart een spannend 

element in het gebouw te maken heb ik het ontworpen als 

een ruimte waarin hellingbanen boven elkaar langs lopen. 

Als uitgangspunt heb ik genomen dat  de beweging van auto’s 

door het gebouw via eenrichtingswegen loopt. Dit is veiliger 

dan tweerichtingsverkeer omdat bij het achteruitsteken uit het 

parkeervak het verkeer maar van één kant komt. Het oprijden 

van de hellingbaan gebeurt altijd aan dezelfde kant, waarbij één 

hellingbaan naar boven leidt en één hellingbaan naar beneden. 

Je komt altijd aan dezelfde kant uit waarna je de weg vervolgt 

en aan de andere kant van het hart weer de keus hebt tussen 

het volgen van een hellingbaan naar boven of naar beneden.

1

Schematisering ontwerp van het hart

4
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1

5

2 3

4 6 7
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Ruimtelijke werking hellingbanen
 van onderaf gezien
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Op de render links is van onderaf te zien hoe de ruimtelijke 

werking is van het hellingbaanconcept.  De hellingbanen 

vormen een doorlopende vide in de vorm van een ruit. Rondom 

deze ruimtelijke dynamiek is het programma van het gebouw 

georganiseerd.



Plattegronden en doorsneden Situatie

schaal 1:1500

50 meter
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01. Inrit
02. Uitrit
03. Café-Restaurant 
04. Terras
05. Tickets & info
06. Parkeerwacht

Begane grond

66
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12

3

4

5

6

Schaal:

1:500
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1e verdieping

Parkeervloer
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Schaal:

1:500
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2e verdieping

Parkeervloer
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Schaal:

1:500
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07. Filmzaal
08. Tickets & Drinks
09. Foyer
10. Toilet

3e verdieping
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7

7

8

9

10 10

Schaal:

1:500
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4e verdieping

Parkeervloer
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Schaal:

1:500
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5e verdieping

Parkeervloer
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Schaal:

1:500
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Dak

11. Drive-In Bioscoop
12. Drive through: Tickets & Drinks 
13. Tickets & Drinks
14. Toilet
15. Personeel
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11

14

14

12

13

15

Schaal:

1:500
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Dwarsdoorsnede 1

Spoor

Mathildelaan

28,5m

8,5m

23,5m

13,5m
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Spoor

Dwarsdoorsnede 2
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Vonderweg

Langsdoorsnede
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28,5m

37m

0m

-1,5m

23,5m

18,5m

13,5m

8,5m

3,5m
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Beleving

De doorsnedes van het gebouw laten goed zien hoe het parkeren 

zich verhoudt tot het overige programma. Zoals het gebouw op 

de begane grond versmelt met de openbare ruimte, zo versmelt 

filmprogramma intern met de parkeerfunctie. Het toegepaste 

hout werkt als een tapijt en begeleid de voetganger door het 

gebouw. Het hout geeft tevens gestalte aan de verblijfsruimtes. 

Het café/restaurant op de begane grond is zo ontworpen dat er 

een sterke visuele verbinding wordt gelegd met het spektakel 

van stijgende en dalende auto’s. De toegang tot het café is 

bewust niet direct aan de gevel gesitueerd zodat de openbare 

ruimte overvloeit in het ‘’plein’’ dat deels onder het gebouw ligt. 

Door het optillen van de verschillende vloerdelen krijgt deze 

ruimte betekenis als terras, als toegang tot het café/restaurant 

en als doorgaande route voor bijvoorbeeld mensen die na het 

parkeren van hun auto in de richting van het stadion bewegen. 

Zicht vanuit het cafe-restaurant op de 
hellingbanen

Het cafe-restaurant
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Impressie van de open ruimte met cafe-restaurant op de 
hoek van het gebouw
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Op de 3e verdieping liggen de filmzalen. De zalen verrijzen 

vanuit de houten vloer en is opgebouwd uit houten treden. 

Door de geleidelijke overgang van de vloer in de zalen worden 

ze onderdeel van het spel tussen het houten ‘’tapijt’’ en de 

betonnen constructie. Hiermee is voorkomen dat de grote 

zalen als vreemde objecten in de ruimte staan. De zaal wordt 

multifunctioneel doordat de buitenzijde gebruikt kan worden 

als tribune. Vanaf de ene zaal hebben de bezoekers zicht op het 

autospektakel en vanaf de andere zaal op het Philipsstadion. 

Doorsnede zaal
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De 3e verdieping: zicht op één van 
de bioscoopzalen/ tribunes

Doorsnede zaal
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Met de auto naar de Drive-In

De volgende sequentie van beelden laat zien hoe je als 

automobilist vanaf de Mathildelaan het gebouw betreedt en via 

de verschillende verdiepingen en gebeurtenissen uiteindelijk 

uitkomt op het dak van het gebouw. Vanuit de auto beleef je 

het gebouw weer heel anders dan wanneer je als voetganger 

langs het gebouw loopt. Op maaiveldniveau nodigt het gebouw 

de passanten uit. Vanuit de auto heeft het gebouw vooral de 

uitstraling van een parkeericoon. Dat houdt het gebouw ook 

juist spannend. Een subtiele toevoeging licht een tipje van de 

sluier op en bij het inrijden van het gebouw openbaart zich zijn 

ware aard. 
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Zicht vanaf de Mathildelaan
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Entree van de garage De verdiept gelegen parkeervloer
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Oprijden van de hellingbaan Parkeervloer
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3e verdieping: Filmzalen Bereiken van het dak

De Drive-In bioscoop op het dak vormt een aparte wereld en 

letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van de reis. Het dak is 

ook voor het voetverkeer toegankelijk. Een houten strook langs 

de rand van het dak bakent hun domein af. Het is ook voor 

de bezoekende automobilisten het pad richting de toiletten 

en de snacks. De betonnen omsluiting van het dak loopt over 

in een tribune zodat ook buiten de auto films kunnen worden 

bekeken. De betonnen wand buigt zich over het voetpad wat 

bescherming biedt tegen regen en door verlichting vormt het 

een verlichte strook die de routing verheldert.
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Drive-In bioscoop
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Detaillering

Speciale aandacht gaat uit naar de geluidsisolatie en de 

ventilatie van de filmzalen. De zalen worden geluiddicht 

gemaakt met een ‘doos-in-doos’ constructie. De betonnen schil 

van de zalen weren voor een groot deel het luchtgeluid, terwijl 

de ontkoppelde doos-in-doos ervoor zorgt dat trillingsgeluid 

niet tot de zalen kan doordringen. Het principe werkt met een 

betonnen vloer die op dempers is opgelegd. Daarop komt een 

staalconstructie die helemaal vrij staat van de omhullende 

constructie. 
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DETAIL 1 DETAIL 2

Aanduiding details
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Detail 1. Schaal:

1:20
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Detail 2. Schaal:

1:20
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Overige beelden

Ontwerp in vogelvluchtperspectief
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De looproute langs de ingang 
van het gebouw voor auto´s
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Westgevel

Oostgevel

28,5m

23,5m

13,5m

8,5m

3m

28,5m

23,5m

13,5m

18,5m

8,5m

3,5m

0m
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Zuidgevel

Noordgevel
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