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Brainport is een strategisch gekozen merknaam welke nu en 

in de toekomst vorm en naam moet gaan krijgen in de regionale 

stad Eindhoven. De door het SRE ingezette koers van perifere 

projectonwikkeling voor hightech-bedrijvigheid is weliswaar een 

strategisch gekozen en realiseerbaar plan voor Eindhoven, maar 

geeft het merk ‘Brainport’ niet per se een herkenbaar gezicht 

dat bovendien te identificeren is met deze regionale stad en haar 

culturele kant.

De creatieve industrie als bindmiddel tussen ‘hightech’ en cultuur en 

identiteit biedt een grijpbaar handvat voor stedelijke ontwikkeling ten 

gunste van Brainport. Hoewel Strijp-S te boek staat als toekomstig 

creatief centrum van Eindhoven, is de daadwerkelijke groei en het 

voorkomen van de creatieve industrie niet lineair te verbinden met 

het project Strijp-S. Creatieven blijken juist de mensen die zich  als 

pioniers vestigen op een locatie waar de komende decennia nog 

spontane bewegingen mogelijk zijn.

Oud-Stratum is een onverwachte parel in het succes van de creatieve 

industrie. Niet alleen de hoeveelheid creatieve bedrijven en instellingen 

is verrassend, maar ook de grote diversiteit in soorten bedrijven, de 

grootte van bedrijven en het type ruimte waarin zij gedijen. Waarom 

deze wijk dan niet als creatieve wijk op de kaart staat, ligt aan de 

zichtbaarheid van de wijk en het prille stadium van gentrificatie 

waarin zij zich begeeft. Voor een bloeiende creatieve industrie - die 

als zodanig het gezicht en de vorm kan worden van Brainport als 

cultureel besluit in Eindhoven - moet een gentrificatieproces worden 

ingezet. Dit proces omvat vijf fasen:

1. Het opkopen van kleine, goedkope en bewerkbare ruimtes door 

een generatie pioniers. Zij leggen de potenties van het gebied 

bloot en stellen een voorbeeld aan anderen.

2. Enkele sleutellocaties worden ontwikkeld ten dienste van de 

pioniers als gebruikers. De sleutellocaties weerspiegelen de 
positieve ontwikkelingen die in de wijk plaatsvinden.

3. De komst van midden- en klein bedrijf in de creatieve industrie 

en daarmee de economie van de wijk versterkt. 

4. De komst van een tweede generatie, die in het gebied 

SAMENVATTING
gaat wonen en in of in de buurt ervan werk vindt. Zij zijn de 

belangrijkste consumentengroep van de creatieve lifestyle 

(goederen, diensten, belevenissen) en bovendien speelt 

een groot deel van hun sociale leven zich af op informele 
ontmoetingsplekken.

5. De komst van de tweede generatie gaat gepaard met 

bewustwording van investeringspartijen dat dit een gebied 

met economische potentie is.

De strategie zet in op de eerste vier fasen van het gentrificatieproces. 

Kwaliteiten, kansen en bedreigingen voor de creatieve industrie 

concentreren zich in drie deelgebieden: aan de Vestdijk, op de 

Geldropseweg en in de Rochusbuurt. De kwaliteiten, kansen 

en bedreigingen worden in de strategie benut door inzet van 

verschillende aspecten uit het gentrificatieproces. Zo krijgen 

startende ondernemingen en creatieve zelfstandigen aan de Vestdijk 

een kans om te groeien, zo wordt de eerste generatie pioniers (stap 

1) gestimuleerd om in de Rochusbuurt een eigen atelier te bouwen, 

en zo komen sleutellocaties, creatieve consumptie en informele 

ontmoetingsplekken samen op de centrale ruggengraat van de wijk: 

de Geldropseweg. Deze weg is dan ook hoofdonderwerp in het 

ontwerp. Het stedebouwkundig ontwerp betreft een eerste fase 

van interventies, waarna het gebied zich in een later stadium op 

verschillende manier verder kan ontwikkelen. Het ontwerp beschrijft 

dus niet de eindfase, maar slechts een startpunt. Op programmatisch 

niveau zijn mogelijke toekomstscenario’s uitgedacht. Het publiek 

domein is een belangrijke schakel in het ontwerp, de startfase. 

Uitspraken over beeldkwaliteit zijn niet alleen van toepassing op 

het ontwerp, maar bieden houvast voor toekomstige, spontane 

ontwikkeling. Het verkeerskundig plan bewijst de realiseerbaarheid 

en brengt schaal en verhoudingen aan de Geldropseweg.
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De ontwikkeling van Brainport Eindhoven is één van de zes 

hoofdpunten op de agenda van de Nota Ruimte. Het Rijk dicht 

zichzelf de rol toe om sturing te geven aan ontwikkelingen op 

regionaal niveau; van de regio wordt verwacht dat zij initiatief neemt 

tot een ruimtelijk voorstel. 

Met de benoeming van Brainport door de Rijksoverheid, doet het 

SRE – Samenwerkingsverband Regio Eindhoven – uitspraken over 

visie, beleid en programma voor Brainport.

Het SRE bestaat uit 21 gemeenten met Eindhoven als centrale stad. 

Zij heeft Brainport Avenue geïnitieerd en introduceert daarmee de 

A2 als ‘kennisas’, waar langs de nieuwe kennisintensieve economie 

moet gaan ontstaan. 

Visies en voornemens zijn door het SRE vastgelegd in meerdere 

documenten, welke slechts gedeeltelijk de ruimtelijke consequenties 

1 .1 INTRODUCTIE

Sinds een aantal jaar is Brainport de gepromote merknaam voor 

ontwikkelingen in de regio Eindhoven. De naam Brainport verwijst naar 

de mainports Amsterdam en Rotterdam en naar de kennisintensieve 

economie in de regio. De realisering van een daadwerkelijke Brainport 

betekent een specifieke stedelijke transformatie, een die niet per 

definitie een gangbaar stedelijk model volgt, maar zich ambiguer 

voordoet in een regionale economie.

Met dit afstudeerproject tracht ik de top-down plannen voor 

Brainport in Eindhoven te bezien vanuit een ander perspectief - 

namelijk vanuit de bestaande stad en haar kwaliteiten - om daarmee 

tot een gegrond oordeel te komen over de uitvoering van de idealen 

van Brainport. Met dit oordeel beschrijf ik vervolgens mijn visie op de 

bijdrage die dit afstudeerproject aan het grotere geheel kan leveren. 

Mijn voorstel beslaat een projectgebied waarvoor ik een 

meerjarenstrategie en stedebouwkundig ontwerp voor heb 

ontwikkeld. De strategie stelt de kaders voor een sneeuwbaleffect: 

met de start van kleine, gemakkelijke interventies kunnen grotere 

bewegingen worden aangewakkerd.

BRAINPORT

en condities behandeld. Het hoofdingrediënt van de plannen betreft 

economisch beleid en de branding van de regio.

Uitzondering is ‘de geniale Brainportlocatie’ (2007) waarin het SRE 

een zestal concrete projecten introduceert. Deze projecten worden 

elk benoemd als cruciaal onderdeel in Brainport Avenue, hoewel de 

projecten in de verdere uitwerking en uitvoeringsfase op zichzelf 

lijken te staan. Hierdoor lijkt Brainport Avenue een gefragmenteerd 

infrastructureel plan te zijn, waarbij elk betrokken gemeente als het 

ware de rol vervult van ‘stakeholder’ van Brainport Avenue. Een 

verklaring voor de nadruk op infrastructurele projecten ruimtelijke 

plannen kan gezocht worden in het feit dat deze voor een belangrijk 

deel gefinancierd worden door de Rijksoverheid.

De gemeente Eindhoven maakte haar visie en plannen van Brainport 

kenbaar in de Interim Structuurvisie 2009. Deze visie is in alle 

opzichten een reactie op en verdere vertaling van eerdere uitspraken 

van diverse bestuurslagen.

Het SRE neemt een groot deel van de uitvoering van Brainport Avenue 

op zich; zoals hierboven al is beschreven gaat het hier concreet 

vooral om infrastructurele projecten. De gemeente benadrukt dan 

ook juist de opgave in sociaalmaatschappelijke context: 

“er ligt een speciale opgave in de werving van nieuwe kenniswerkers en het 

faciliteren van de vestigingsvoorwaarden van de groepen, waaronder het 

aanbieden van een aantrekkelijk woonmilieu.”

De centrale opgave van de regio met Eindhoven als centrumstad is 

volgens de gemeente als volgt:

“de transitie van industriële mainport naar toptechnologische en 

designregio, met een minder conjunctuurgevoelige economische groei 

waarbij de leefbaarheid van de stad versterkt wordt en een zo groot 

mogelijk deel van de beroepsbevolking ingeschakeld wordt. In dit kader zijn 

doelstellingen geformuleerd waarbij de navolgende ruimtelijk relevant zijn:

- ambitie van Brainport te excelleren als Europese toptechnologie (kennis-)

regio waarin innovatie de motor is voor duurzame economische en 

maatschappelijke ontwikkeling

- diversificatie van de economische structuur: transformatie van een regio 

met een maakindustrie naar een internationaal georiënteerde kennisregio 

waarin de zakelijke en consument gerichte dienstverlening is toegenomen
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- zorgen voor een aantrekkelijke stad: 

goed investering- en vestigingsklimaat 

voor bedrijven.”

Met bovenstaande woorden lijkt de 

gemeente te willen voorzien in de 

inbedding van het infrastructurele 

plan van Brainport Avenue in een 

sociaaleconomisch stadsleven. 

Brainport moet sterk worden 

geworteld in de stad Eindhoven 

om te voorkomen dat het 

kennisintensieve bedrijfsleven na  

verloop van tijd deze stad verlaat 

voor een andere. Wil Eindhoven 

Brainport aan zich koppelen, dan is 

een visie, beleid en ruimtelijk plan 

nodig met als doel de nesteling van 

de kenniseconomie in de stad.

Helaas wordt in de Interim 

Structuurvisie niet gesproken over 

concrete ruimtelijke voorstellen 

om deze nesteling in gang te 

zetten. Inbedding met het sociaal-

economisch leven en de stad wordt 

vooral nagestreefd op regionaal 

niveau, door het opzetten en 

onderhouden van netwerken 

door organisaties als CapitalD 
en Brainport voor Ondernemers. 

De ruimtelijke consequenties van 

Brainport betreft vooralsnog alleen 

Brainport Avenue, een wereld die 

zich slechts aan de randen van de 

stad openbaart. 
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Het R&D-gehalte van vooral industriële sectoren vormt volgens 

literatuur het uitgangspunt voor de kenniseconomie.  Het aantal 

onderzoeksinstellingen of de wetenschappelijke productie bepaalt 

in veel definities of de stad in een staat van ‘kenniseconomie’ 

verkeerd. Verschillende schrijvers stellen echter dat kenniseconomie 

een bredere definitie nodig heeft, omdat kenniseconomie betrekking 

heeft op vernieuwing in alle sectoren van de economie.

Gebaseerd op bestaande internationale literatuur en beleidstukken 

opperen Raspe e.a. (2004) een nieuwe definitie van kenniseconomie. 

Omdat de schrijvers een veelheid aan bestaande definities in 

beschouwing heeft genomen, en omdat de onderzoeken van het 

Ruimtelijk Planbureau als basis dienen voor verdere literatuur, hou ik 

voor dit project deze definities aan:

“Kennis is te definiëren als het geheel van vaardigheden - aanleg, 

leergierigheid, creativiteit en volhoudendheid - dat nodig is om problemen 

te onderkennen en ze op te lossen. (..) 

Kenniseconomie is dan het gebruik van kennis in interactieve relaties 

tussen markt- en overige partijen bij het voortbrengen en gebruiken van 

goederen en diensten, vanaf het eerste idee tot en met het gebruik van het 

eindproduct. (...)

Kennisuitwisseling is van belang voor het totstandkomen van economische 

groei en innovatie. Deze betekenis neemt toe naargelang de stedelijke 

dichtheid van actoren en het gemak waarop kennis ter plekke wordt 

uitgewisseld. (Glaeser.1992; Henderson.1995; Audretsch&Feldman.1996).”

KENNISECONOMIE

Brainport als kennisintensieve regio lijkt moeite te hebben met een 

concrete ruimtelijke uitdrukking. Dankzij het geplande hightech 

bedrijfsleven op campussen langs de A2 oogt de kaart van het SRE 

(zie vorige pagina) alsof regio Eindhoven een complete metamorfose 

ondergaat. De daadwerlijke impact van het plan Brainport op 

het sociaal-economische leven en de sfeer in de stad, blijkt niet 

uit deze kaart. Om grip te krijgen op de consequenties van een 

kennisintensieve economie op de stad, worden in deze paragraaf 

belangrijke begrippen beschouwd vanuit ruimtelijk perspectief.

Kenniseconomie wordt vervolgens door meerdere schrijvers in 

verband gebracht met de stedelijke dimensie. Steden kennen een 

grotere informatiedichtheid en mogelijkheid tot leren en uitwisselen 

van kennis. Richard Florida (2002) noemt als belangrijkste reden een 

grotere concentratie van human capital; hoogopgeleide mensen 

die in de informatiesector werken, wonen en recreëren vaker in 

stedelijk dichte gebieden dan daarbuiten. Omdat het gemiddelde 

opleidingsniveau van de werkzame beroepsbevolking in de stedelijke 

regio’s hoger is dan daarbuiten, is het groeipotentieel er hoger en de 

kans tot kennisuitwisseling groter (Glaeser & Saiz 2003). 

De economen Hoover & Vernon (1959) beweren dat startende 

bedrijven vaker in de binennstad neerstrijken omdat de 

kostenstructuur daar gunstiger is dan in de stedelijke periferie. 

Leone & Struyk (1976) dragen als reden de oude en dus goedkope 

bedrijfsruimte aan, in combinatie met een hoge conentratie van 

goedkope arbeid en een snel communicatiesysteem. 

Richard Florida (2002) introduceert een nieuw tijdperk: het 

opleidingsniveau is niet langer bepalend voor economische 

ontwikkeling, maar creativiteit is belangrijk geworden. De creatieve 
klasse bestaat in het bijzonder uit mensen die creatief en innovatief 

denken, waardoor zij een grotere bijdrage leveren. Zij worden 

aangetrokken door culturele diversiteit en stedelijke (woon)milieus. 

Vrijetijdsbestedingen liggen meer dan gemiddeld in stedelijke 

economie, horeca en theaters. Daarmee levert de creatieve klasse een 

dubbele meerwaarde voor economische groei en werkgelegenheid. 

RUIMTELIJKE INDICATOREN

In de literatuur wordt het verband tussen kenniseconomie en 

stedelijkheid dus op verschillende manieren verklaard. De zojuist 

aangehaalde argumentaties hebben minstens gemeen dat 

stedelijkheid en haar kenmerken (zoals een divers cultureel aanbod) 

belangrijk zijn voor een groeiende kenniseconomie.

Vanuit ruimtelijk perspectief is met name het onderzoek van 

Raspe e.a. (2004) belangrijk. Hierin wordt een drietal dimensies 

geintroduceerd, welke onafhankelijk van elkaar invloed hebben op de 
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Figuur 20 r&d
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Synthese van kennisfactoren 92 • 93

Figuur 21 Kaartbeeld van de drie clusters

Cluster 1, kennisintensief

(r&d, innovatie, kenniswerkers)

Cluster 2, kennisintensief

(kenniswerkers, innovatie)

Cluster 3, kennisextensief

groei van de kenniseconomie op regionaal niveau:

1) Research & Development
Het gaat hier om potentie tot innovatie: investeringen leiden niet 

direct tot innovatie of winst.

2) Innovatie
Het daadwerkelijk op de markt brengen van producten en diensten.

3) Faciliterende elementen // Kenniswerkers
Een verzameling indicatoren die te maken hebben met human 

capital, zoals onderwijs, creativiteit van de beroepsbevolking, ICT-

gevoeligheid, netwerken en zakelijke dienstverlening. 

De dimensies R&D, Innovatie en Kenniswerkers blijken belangrijke 

indicatoren voor een groeiende kenniseconomie. De indicatoren 

vertonen ruimtelijke clustering en lijken zich bovendien onderling 

onafhankelijk voor te doen. In regio’s waar hoge concentraties van 

meerdere indicatoren te vinden zijn, is ook een sterker groeiende 

kenniseconomie gevonden. In ‘Kennis op de Kaart’  (Raspe e.a., 2004) 

laat het Ruimtelijk Planbureau zien hoe de indicatoren verdeeld zijn 

over Nederland. Regio Brainport valt hierin op als een regio met 

bijzonder veel R&D, zie de wit omrande regio op de kaart linksonder. 

Dankzij het grote aandeel R&D oogt de regio als één van de weinig 

kennisintensieve regio’s in Nederland (geel in de kaart rechts).

Zoals zojuist toegelicht kunnen steden grote aantrekkingskracht op 

de creatieve klasse hebben. Deze klasse is bovendien belangrijk voor 

de groei van de kenniseconomie.

Toch richt het Brainportprogramma zich in ruimtelijke zin eenzijdig 

op de R&D-sector en innovatieve hightech bedrijvigheid. De 

kenniswerker heeft in het programma een ondergeschikte rol. In de 

volgende paragraag wordt daarom de definitie en het belang van ‘de 

Kenniswerker’ nader toegelicht.

Synthese van kennisfactoren 92 • 93

Figuur 21 Kaartbeeld van de drie clusters

Cluster 1, kennisintensief

(r&d, innovatie, kenniswerkers)

Cluster 2, kennisintensief

(kenniswerkers, innovatie)

Cluster 3, kennisextensief
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Waar staat Eindhoven in het concept van de kennisstad met de 

drie indicatoren R&D, innovatieve bedrijvigheid en kenniswerkers? 

Hoewel veel kenniswerkers worden aangetrokken door Amsterdam, 

zou het overhaast zijn om te veronderstellen dat Eindhoven geen 

toekomst kan bieden aan kenniswerkers.

De strijd tussen Eindhoven en Amsterdam als kennisstad kan in 

breder perspectief worden getrokken. In de afstudeerthesis ‘Creative 
spaces in the Netherlands’ (J.Modder, 2005) wordt een verband 

DE SMAAK VAN EINDHOVEN

DE KENNISWERKER

Kenniswerkers vormen een hoofddoelgroep in het onderzoek ‘De 
Nieuwe Stad’ (Hamers e.a., 2006), waarin wordt vastgesteld in wat 

voor transitie de grotere steden van Nederland zich momenteel 

bevinden. De nieuwe stad kent ten opzichte van de stad van de 20e 

eeuw vooral een andere binnenstad, gekenmerkt door een drietal 

hoofdgebruikers:

- De hoogopgeleide starter woont in de stad en wordt 

aangetrokken door de aanwezige HBO- en WOinstellingen, de vele 

ontmoetingsmogelijkheden en het hoge voorzieningenniveau;

- Het massale publiek recreëert in de binnenstad en wordt 

aangetrokken door het hoge voorzieningenniveau en de stedelijke 

dichtheid van de binnenstad;

- De kenniswerker werkt in de stad en wordt aangetrokken door 

de aanwezigheid van potentiële face-to-face-contacten en de goede 

bereikbaarheid van zijn (regionale) interactienetwerk.

Kenniswerkers vertonen sectorale verschillen. Zo trekken 

kenniswerkers met een alfa- en gamma-achtergrond naar 

centrumstedelijke gebieden zoals Amsterdam en Utrecht toe. 

Kenniswerkers met een bèta-achtergrond hebben gemiddeld een 

veel minder sterke band met centrum-stedelijkheid. Er zijn hier 

echter een aantal uitzonderingen: de creatieve industrieën, de kleine 

kennisintensieve bedrijven, kantoren en ateliers zijn juist sterk 

gebonden aan centrumstedelijkheid.

DE CREATIEVE INDUSTRIE

gelegd tussen de Amsterdamse en Eindhovense situatie. Eindhoven 

kan de alfa- en gamma-kenniswerkers moeilijk aan zich binden, 

omdat deze vaak al in de Randstadsteden hebben gestudeerd, daar 

op zoek gaan naar een baan en bovendien worden aangetrokken 

door de stedelijke dichtheid. In Amsterdam stijgen echter de prijzen 

van binnenstedelijke panden, welke voorheen zeer geschikt waren 

voor de productiefase van de kenniseconomie.

Hamers e.a. (2005) voorzien een bijzondere kans voor Eindhoven 

om te voorzien in de huisvesting van deze productiefase. Een 

structureel samenwerkingsverband tussen de kenniseconomie en 

grote spelers zoals Philips Design, wordt voor Eindhoven belangrijk 

geacht om de alfa- en de gammakenniswerker aan de stad te binden.

Modder (2005) beschrijft voor Eindhoven een verwante toekomst: 

de belangrijkste uitdaging voor Eindhoven is het ontwikkelen van de 

relatie tussen ontwerp en hightech naar een vruchtbare creatieve 

combinatie. Met andere woorden: Eindhoven moet haar krachtige 
(hightech) kenniseconomie verankeren in de creatieve sector.

Het belang van de creatieve industrie voor regio Eindhoven is door 

ETIN adviseurs grondig behandeld. In het onderzoek ‘het creatieve 
DNA van de regio Eindhoven’ (2003) stelt ETIN adviseurs een set 

belangrijke conclusies over de status van de creatieve sector in het 

economische landschap:

1) “Het zwaartepunt binnen de Creatieve Industrie in Eindhoven 

ligt bij de sectoren software ontwikkeling en automatisering, 
vormgeving en beeldende kunst. Samen zijn ze goed voor 40% 

van het totaal aantal ondernemingen, personen en instellingen in de 

Creatieve Industrie.”

2) “Maar liefst 87% van de Creatieve Industrie in Eindhoven is een 

onderneming van maximaal tien personen. Deze kleine schaal 

impliceert een grotere afhankelijkheid van contacten met andere 

bedrijven, toeleveranciers en afzetmarkten.”
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3) “Er is met name een groot tekort aan betaalbare werkruimte 
voor kleinschalige en startende creatieve ondernemers. De 

Creatieve Industrie zoekt mogelijkheden in of nabij het centrum of 

op binnenstedelijke bedrijventerreinen. Bij voorkeur midden in de 

stad gesitueerde, goedkope en functionele ruimte.”

4) “De Creatieve Industrie kan een belangrijke rol spelen in het 

stimuleren van innovatie, bijvoorbeeld door bruggen te slaan 

tussen sectoren. Door creatieve bedrijven meer te betrekken in 

en bij branchedoorsnijdende innovatieve clusters kan de regionale 

creatieve economie worden gestimuleerd.”

5) “De eenzijdige samenstelling van het regionaal economisch 
portfolio en de daarmee samenhangende conjunctuurgevoeligheid 

vormt een bedreiging.”

Dit laatste punt, de conjunctuurgevoeligheid van het eenzijdige 

economisch portfolio van de Creatieve Industrie in Eindhoven, wordt 

in meerdere bronnen aangehaald. Modder (2005) stelt interactie 

tussen creatieve entrepreneurs en andere productieketens de voorop 

voor groei van de creatieve economie. In ‘Een nieuw industrieel 
weefsel in Eindhoven’ (LeBlanc e.a., 2004) wordt zelfs gesteld:

“De regio is sterk internationaal georiënteerd. Pogingen om diversificatie 

aan te brengen in de economische structuur richting zich tot nu toe 

voornamelijk op technologie gerelateerde bedrijvigheid. Hierdoor blijft 

het industriële portfolio eenzijdig op technologie gericht. Dit maakt de 

regionale economie bovengemiddeld conjunctuurgevoelig.”

“Er is behoefte aan een bindmiddel tussen de ‘harde’ techniek en economie 

en de ‘zachte’ culturele sector. (…) Bindmiddel bij uitstek hiervoor is de 

creatieve industrie.” 

Ook vanuit andere economisch perspectief wordt de creatieve 

industrie aangehaald; in de afstudeerthesis Sociale Geografie (P.Bos, 

2006) is in Nederland onderzocht waar de economische waarde en 

potentie van de creatieve industrie voor de regionale economie ligt. 

Naast het verbeteren van werkgelegenheid en het vestigingsklimaat, 

wordt ook hier het belang aangehaald van samenwerking van de 

creatieve industrie met de traditionele bedrijven en industrie.

De huidige kenniseconomie - belangrijk voor de realisering 
van Brainport - in Eindhoven is eenzijdig gericht is op 
toptechnologie. Het programma  Brainport zet deze lijn van 
regionaal gerichte economie door en brengt daarmee weinig 
verbetering in de cohesie met de economie van de stad. 
Hightech-toptechnologie kan wel degelijk onderdeel worden 
van de cultuur en de sociaal-economische kant van de stad, 
daarvoor wordt de Creatieve Industrie als ideaal bindmiddel 
ingezet.
Door het onderkennen en stimuleren van de Creatieve Industrie 
en haar binding met hightech, kan de merknaam Brainport 
sterk verbonden worden met de cultuur van Eindhoven. Dit 
onderkennen en stimuleren wordt expliciet in een ruimtelijke 
visie en strategie voor de binnenstad, waar de ‘natuurlijke 
habitat’ van de kenniswerker.

CONCLuSIE
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1.2 PROBLEEMSTELLING

In bestaande literatuur en in zowel planologische als economische 

onderzoeken bestaan er veel verschillende definities en 

categoriseringen van de creatieve industrie. Dat er tot op heden nog 

geen overeenstemming is bereikt over de definitie van de creatieve 

industrie, kan te maken hebben met de verschillende referentiekaders 

en achtergronden onder de schrijvers. Voor verschillende steden en 

verschillende typen economieën, kunnen andere sectoren belangrijk 

zijn voor groei van de creatieve economie. 

Een veelvuldig gebruikt onderscheid is afkomstig uit onderzoeken 

van de gemeente Amsterdam. Zij verdeelt de creatieve sector in 

Kunsten, Media&Entertainment en de Creatieve Zakelijke Diensten. 

Dit onderscheid is hoofdzakelijk gebaseerd op het verschil in 

werkgelegenheid en het type netwerk waarbinnen men opereert. 

De verschillen en kwaliteiten van het ruimtelijk voorkomen van 

de creatieve industrie laten zich echter moeilijk in dit onderscheid 

typeren. 

Voor dit onderzoek naar ruimtelijke kwaliteiten en voorkomen 

hou ik de definitie aan van ETIN adviseurs, die in haar onderzoek 

‘Het creatieve DNA van de regio Eindhoven’ (2003) aan de hand 

van bestaande literatuur, het lokale economische kader en lokale 

interviews de creatieve industrie heeft gedefinieerd. De volgende 

tien sectoren worden tot de creatieve industrie gerekend en hebben 

twee gemeenschappelijke kenmerken: creativiteit en de exploitatie 

van intellectueel eigendom.

DE CREATIEVE INDUSTRIE

Architectuur
Cultureel Erfgoed
Schrijven & Uitgeven
Film & Video
Games
Muziek
Tv & Radio
Podiumkunsten
Reclame & Communicatie
Design & Vormgeving

Deze sectoren zijn erg verschillend in hun ruimtelijke verschijning 

in de stad. Zichtbaarheid, toegankelijkheid en publiekgerichtheid 

kunnen sterk verschillen en daarmee ook de typen ruimtes die de 

sectoren nodig hebben. Ook binnen een sector kan het verschil groot 

zijn: zo hebben producenten van ‘podiumkunsten’ een onzichtbare, 

geluidsdichte studio nodig om te repeteren, maar een toegankelijk en 

zichtbaar podium is nodig om de kunsten in uitvoering te brengen. 

Deze grote verscheidenheid aan typen ruimten is aanleiding geweest 

om een nieuwe dimensie toe te voegen: het type ruimte welke ideaal 

is voor de bedrijven van een type creatieve industrie. 

Hiernaast staat een zestal type ruimten geschematiseerd waarbinnen 

de 10 sectoren zijn onderverdeeld. Cultureel erfgoed vormt een 

uitzondering. Hoewel cultureel erfgoed als een op zichzelf staand 

object de aantrekkingskracht kan vergroten van een binnenstad 

voor de creatieve industrie, zijn er maar weinig beroepsgroepen die 

direct kunnen worden gerekend onder ‘Cultureel erfgoed’. Wel kan 

cultureel erfgoed een bijzonder pand betreffen welke dienst doet 

voor een andere creatieve sector.

Naast dit zestal zijn er meer ruimtetypen denkbaar waarin 

een creatieve onderneming kan gebruiken. De keuze voor dit 

zestal is expliciet gemaakt op basis van hun variëteit in gebruik, 

aanwezigheid en rol in de binnenstad. Daarom kan bijvoorrbeeld een 

metaalwerkplaats hierin worden getypeerd als een ‘studio’, omdat 

deze ruimte op eenzelfde manier wordt gebruikt en gezien.

Uit de introductie volgt een belangrijke concluse: de kenniseconomie 

van Eindhoven richt zich eenzijdig op toptechnologie en zou veel 

sterker geworteld kunnen worden in de cultuur van de stad. Dit kan 

worden verwezenlijkt met de creatieve industrie als bindmiddel. 

Om vanuit deze conclusies tot de probleemstelling te komen, worden 

in deze paragraaf de begrippen en de kwaliteiten van de creatieve 

Industrie, de kwaliteiten van creatieve ruimtes in de binnenstad, en 

overige trends en ontwikkelingen toegelicht.
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De creatieve industrie in de binnenstad manifesteert zich in 

verschillende ruimtes, welke kunnen worden geplaatst in de categorie 

museum, podium, winkel, kantoor, atelier of studio.

De verdeling van deze typen creatieve ruimtes (zie kaart hiernaast) 

onderscheiden verschillende gebieden. Zo wordt de Bergen 

gekenmerkt door veel winkels en ateliers, is de Witte Dame een 

brandpunt van verschillende organisaties en liggen podia verspreid 

door de binnenstad. Oud-Stratum, het gebied ten Zuiden van de 

Dommel, kent een groot en divers aanbod van creatieve ruimtes.

De succesvolle straten voor creatieve bedrijvigheid betreffen veelal 

aanloopstraten naar het stadscentrum en bovendien vaak historische 

linten, zoals de Bergen en de Geldropseweg. 

Opvallend is de overeenkomsten van de verdeling van deze creatieve 

ruimtes over de stad met de annexatie van de binnenstad (zie kaart 

rechtsonder). Deze heeft in de afgelopen decennia aanliggende 

straten opgenomen. In de publicatie ‘Bewegen tussen duurzaamheid 
en trends: Kwaliteitskader Openbare Ruimte Centrum’ (gemeente 

Eindhoven, 2011) wordt bovendien het stadsdeel tussen de Dommel 

en de Geldropseweg expliciet vermeld als voorziene uitbreiding van 

de binnenstad. 

De grote concentratie creatieve ruimtes in Oud-Stratum is 

opmerkelijk omdat deze wijk niet bekend staat om haar creatieve 

bedrijvigheid. Blijkbaar heeft dit verlengde centrumstedelijk gebied 

bepaalde condities, welke bijdragen aan een gunstige voedingsbodem 

voor de creatieve industrie. 

Gunstige condities voor de creatieve industrie zijn afhankelijk 

van de kenmerken en omstandigheden van haar werknemers. In 

‘Amsterdam, the place to be...’ (DRO Amsterdam, 2006) worden 

hierover uitspraken gedaan. De belangrijkste conclusie voor dit 

onderzoek is wellicht dat de werkplek voor de creatieve werknemer 

meer is dan alleen een plek om te werken. Voor een belangrijk deel 

wordt de waardering van de werkplek bepaald door sfeer, imago en 

beleving. De werkplek wordt onderdeel van de ‘creatieve lifestyle’ 

en daarmee een object waaraan identiteit wordt ontleend. Om deze 

CREATIEVE RUIMTES IN DE BINNENSTAD

Creatieve ruimtes

museum

podium

winkel

kantoor

atelier

studio

Annexatie van de binnenstad
centrumstedelijk verlengde
binnenstad van jaren ‘90 tot nu
binnenstad sinds jaren ‘60
rand van de oude binnenstad
oude binnenstad
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reden kan het voor een creatieve werknemer belangrijk zijn dat 

het pand bewerkbaar is, dat er een soepel vergunningenbeleid in de 

wijk geldt, en dat het pand in een inspirerende omgeving staat. Dit 

laatste wordt in verband gebracht met zichtbare ‘rijkdom’: diversiteit 

in architectuur, gebruik en bewoners van de wijk.

De creatieve sector kent meer zzp-ers en freelancers dan 

andere sectoren en heeft bovendien een groter percentage 

eigenwoningbezit. Een significant aandeel werkt vanuit eigen 

huis, daarom zijn de factoren die een rol spelen bij de keuze van 

een woning ook belangrijk. De locatie van de woning blijkt de 

belangrijkste vestigingsplaatsfactor: creatieven wonen graag in 

stedelijke dichtheid. Ook wordt ‘een divers aanbod van stedelijke 
voorzieningen’ hoog gewaardeerd, meer dan het gebruik ervan. 

Hierop concluderen de schrijvers dat creatieven zich vooral graag 

omringen met stedelijke voorzieningen en dat daarom imago 

mogelijk een belangrijke rol speelt. Een laatste belangrijke uitkomst 

van het onderzoek is de waarde die creatieven hechten aan informele 

ontmoetingsplekken (third spaces) welke zowel in de werk- als 

vrijetijdssfeer wordt bezocht. Het onderzoek benadrukt daarmee de 

vervagende grens tussen werk en privé. 

De gedetaileerde conclusies uit het onderzoek van DRO Amsterdam 

vormen een logische verklaring voor de spreiding van creatieve 

bedrijven en instellingen in de binnenstad. De aanloopstraten naar 

de binnenstad kennen vaak een divers stedelijk aanbod: zowel 

dagelijkse en niet-dagelijkse voorzieningen, miusea, hotels en een 

groot aanbod van restaurants. Bovendien heeft de geschiedenis 

geleid tot een zeer divers gebruik en architectuur van de panden aan 

de aanloopstraten. Waar in de 19e eeuw de linten werden bebouwd 

met boerderijen, werd er in de 20e eeuw plaatsgemaakt voor 

appartementencomplexen, commerciële gebouwen en woningen 

ten behoeve van wijkvernieuwing. Zie ook de afbeelding hiernaast: 

een uitsnede uit de kaart ‘Bebouwingsgeschiedenis’ uit de analyse. 

Hierin is te zien dat bijvoorbeeld de Stratumsedijk opgebouwd is uit 

bebouwing van alle tijden, startend met panden uit 1860.
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Foto: een kunstmaterialenwinkelier kiest een pand met identiteit in een 

buurt met de sfeer en beleving van het luxe winkelen. (Willemstraat)

Foto: een atelier voor schilder- en beeldhouwkunst kiest een pand dat 

tegen een stootje kan, met veel ruimte en een opvallende gevel. (kruispunt 

Kanaalstraat met Havenstraat)
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Voor een succesvolle integratie van de merknaam Brainport door 

de regionale stad Eindhoven als geheel, is het cruciaal om ‘Brainport’ 

te verbinden met een brede culturele laag. Deze verbinding moet 

worden gezocht in de binnenstad, in het hart van de stad, omdat 

hier de zachte culturele kant maximale expressie vindt. De creatieve 

industrie vormt het ideale bindmiddel tussen de hightech-kant van de 

huidige Brainport programma en de zachte culturele sector.

De creatieve industrie in Eindhoven lijkt zich te kleuren rondom 

bepaalde gebieden en verschillen in typen ruimtes die worden 

gebruikt. Oud-Stratum is hierin een opvallend gebied met haar 

rijkdom en diversiteit aan al gevestigde creatieve zelfstandigen, 

bedrijven en instellingen. Toch staat deze wijk niet als ‘creatieve wijk’ 

op de kaart. 

De kern van dit project ligt besloten in de vraag op welke manier Oud-

Stratum een waardevolle verlenging van de binnenstad kan worden 

middels de creatieve industrie, en hoe deze creatieve industrie een 

belangrijke rol inneemt in de cultuur van Eindhoven.

PROBLEEMSTELLING WERKWIJZE

In verdere analyse wordt onderzocht welke programmatische, fysiek-

ruimelijke en sociaal-ruimtelijke kwaliteiten Oud-Stratum bezit en 

wat dit kan betekenen voor de creatieve industrie van Eindhoven. De 

analyse is drieledig:

1. Studie in literatuur, voorbeelden en trends en ontwikkelingen 

betreffende de creatieve industrie, de manifestatie ervan in 

steden en de positie in de economie van de stad.

2. Programmatische, fysiek-ruimtelijke en sociaal-ruimtelijke 

analysekaarten vormen een objectief beeld over de kansen, 

kwaliteiten en bedreigingen van Oud-Stratum.

3. 10 diepgaande interviews met bedrijven, instellingen en andere 

actoren in de creatieve industrie in Oud-Stratum:

•	 Freek Lomme, directeur Onomatopee

•	 Jan Wils, zelfstandig kunstenaar

•	 Peer van Ling (directeur) en Mark Frerker, ter Haar van 

Ling architecten

•	 Margriet Eugelink (directielid) en Daan Lammers, Van 

Aken architecten

•	 Hans Matheeuwsen, bestuurslid van Stichting 

Hertogstaat, collectieve woon/werk-ruimtes

•	 René Paré, directeur MAD Emergent Art Centre

•	 John Horter, directeur Pennings inside

•	 Martien Houte, vrijwilliger van de Kunstuitleen

•	 Ruud Jansen, directeur CKE

•	 Tobi van Sambeeck, namens Stichting Ruimte

Uit de analyse volgen kansen en bedreigingen, specifiek beschreven 

in verschillende deelgebieden. Met een strategie wordt antwoord 

gegeven op de vraag op welke manier Oud-Stratum een waardevolle 

verlenging van de binnenstad kan worden middels de creatieve 

industrie, en hoe deze creatieve industrie een belangrijke rol in de 

cultuur van Eindhoven neemt.
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Onomatopee Atelier Jan Wils Ter Haar Van Ling architecten

Van Aken Architecten Stichting Hertogstaat; collectief Burgers MAD Emergent Art Centre

Kunstuitleen CKE Stichting Ruimte
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1.3 ANALYSE

In de analyse worden de kwaliteiten van Oud-Stratum blootgelegd  

aan de hand van drie invalshoeken. Eerst wordt de context geschetst 

waarin de creatieve industrie zich begeeft aan de hand van literatuur, 

trends en ontwikkelingen. Vervolgens wordt aan de hand van 

diverse objectieve kaarten de programmatische, fysiek-ruimtelijke en 

sociaal-ruimtelijke kwaliteiten en beperkingen aan de kaak gesteld. 

De analyse sluit af met een kort verslag van tien interviews onder 

creatieve ondernemers en instellingen in de wijk.

Uit de analyse volgen specifieke kansen en bedreigingen voor Oud-

Stratum als geheel en voor deelgebieden, verwoord in de Conclusie. 

Vervolgens laat de Doelstelling zien hoe deze conclusies worden 

meegenomen naar DEEL II Visie. 
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In onderstaande isometrie zijn de huidige creatieve bedrijven en 

instellingen verbeeld. Oud-Stratum onderscheidt zich van andere 

binnenstedelijke, creatieve gebieden door de grote diversiteit in 

type sector en type bedrijf, maar ook de grootte en het type bedrijf 

varieert sterk. De groep creatieve bedrijven en instellingen bestaat 

uit zzp-ers, freelancers, kleine ondernemingen/instellingen, grotere 

ondernemingen/instellingen en collectieven. Op de pagina hiernaast 

is de diversiteit gevisualiseerd. Als voorbeeld zijn kunstenaar Jan Wils 

en Van Aken architecten genomen. Ondoorbroken lijnen staan voor 

huidige verbinden, de gestippelde lijnen duiden gewenste toekomstige  

verbndingen aan.

CREATIEVE INDUSTRIE IN OUD-STRATUM De constatering dat Oud-Stratum een grote creatieve industrie 

kent, maar niet expliciet als creatieve wijk op de kaart van Eindhoven 

staat, is aanleiding om Oud-Stratum te beschouwen als potentiële 

creatieve wijk. Een dergelijke wijk is belangrijk voor de eerder 

toegelichte verankering van Brainport in de cultuur van Eindhoven. 

De ontwikkeling van Oud-Stratum tot creatieve wijk staat echter 

niet op zichzelf, maar wordt beïnvloed door andere trends en 

ontwikkelingen in de stad. Alvorens verder in te zoomen op de wijk 

zelf, wordt in de volgende paragraaf de context waarbinnen de 

creatieve industrie van Oud-Stratum zich beweegt, toegelicht.
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

De belangrijkste ontwikkeling in Eindhoven speelt zich af op voormalig 

industrieterrein Strijp-S. Deze wordt tot aan 2025 herontwikkeld tot 

hotspot voor de creatieve economie. De ontwikkeling van creatieve 

industrie in Oud-Stratum hangt hier dus mee samen. 

Op dit moment doen de oude Philipspanden dienst als goedkope 

ruimte voor een aantal instellingen en evenementen. Zo verhuurt 

de organisatie PopEI goedkope oefenruimtes aan individuen en 

muziekscholen, biedt Seats2Meet goedkope flexibele vergaderruimtes 

aan en vindt het skatepark Area 51 er haar onderkomen. Voor de 

evenementen Dutch Design Week en het GLOW festival wordt 

Strijp-S intensief gebruikt. 

Deze organisaties en evenementen maken echter na 2025 plaats 

voor de definitieve invulling van Strijp-S: een multifunctioneel 

gebied waar kan worden gewerkt (office-s), gewoond (live-s) en 

gerecreëerd.

Office-s

Office-s is het concept waarbij ondernemingen flexibel kunnen huren; 

dat wil zeggen een kantoorunit van 18 m2 tot 1.000 m2 worden per 

maand verhuurd. Nu al staat er op de website van Strijp-S een lijst 

van 110 ondernemingen die interesse hebben getoond in office-s. 

Maar liefst 70% van die ondernemingen zit in de sector zakelijke 

dienstverlening, slechts 15% betreft creatieve ondernemingen en het 

overige deel wordt vooral door bijzondere instellingen ingenomen 

zoals Stichting Alice en Baltan Laboratories.

Live-s

Onder de naam Live-s wordt voorzien in het wonen. Buiten het terrein 

van Strijp-S worden onder de naam SAS-3 hoge dichtstedelijke 

woontorens gebouwd, welke zowel koop- als huurappartementen 

bevatten in het midden- en hogere segment. Op Strijp-S zelf kunnen 

vanaf 2025 loftwoningen worden gehuurd. Deze loftwoningen 

worden bestempeld als woon/werk-combinaties en hun vrije indeling 

lijkt hier ideaal voor. Trudo benadrukt echter dat de lofts vooral zijn 

bedoeld om in te wonen, en dat een eventueel kantoor aan huis geen 

overlast mag veroorzaken.

 

Recreatie

Tenslotte richt Strijp-S zich op de vestiging van horeca (Popei, Cafe 

Allee), leisure (de evenementen DDW, GLOW, STRP-festival, flux/s), 

licht (Philips Design, Luxlab) en public art. Hieronder worden een 

aantal instellingen en musea gerekend. Belangrijke spelers hierin zijn:

•	 Baltan Laboraties stimuleert en initieert de combinatie tussen 

kunst&vormgeving en innovatie&onderzoek,

•	 Broet stimuleert opkomende filmmakers,

•	 BBKC biedt kunstinhoudelijke ondersteuning en 

bedrijfsvoeringadvies,

•	 Theaterplan biedt jongeren cursussen en ervaring op het gebied 

van podiumkunsten.

Grote instellingen, gevorderde bedrijven en recreatieve voorzieningen 

vormen samen het hoofdingrediënt van Strijp-S. Het wordt echter 

niet de plek waar de kunstenaar als zzp-er woont en werkt, of waar 

een lokale meubelontwerper zijn winkel kan beginnen. Huurprijzen 

zijn er markconform en de complexiteit van een dergelijk grootschalig 

plan biedt weinig ruimte voor spontane ontwikkeling. LeBlanc e.a. 

(2004) zien eenzelfde bedreiging voor Strijp-S:
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“De sterk aanwezige neiging tot totale controle, zowel financieel als 

planmatig, leidt onherroepelijk tot stereotiepe oplossingen en dus tot 

versaaiing van dit gebied.“

Spontane ontwikkeling is moeilijk denkbaar op de grote schaal 

van Strijp-S en wellicht ook niet gewenst. Heldere statements 

en landmarks en grote instellingen op een vindbare plek lijken 

het campuskarakter van de plek te kunnen verbeelden. Dit 

campuskarakter is alleen al door haar locatie (buiten het centrum) 

een feit. Het geplande programma lijkt dan ook goed aan te sluiten 

bij de genius loci, de te behouden bebouwing en de behoeften van 

Eindhoven. 

De massa van Strijp-S is echter geen garantie dat de behoeftes en 

de kansen van de creatieve industrie in Eindhoven volledig worden 

gevoed. Zoals al eerder besproken, beschrijft Modder (2005) de 

noodzaak voor Eindhoven om haar hightech te verbinden met 

creativiteit en cultuur:

“Eindhoven mist naast Strijp-S andere aantrekkelijke informele creatieve 

workshops, waar creatieve individuen de hightech industrie kan 

ontmoeten.”

Naast Strijp-S zijn er een aantal andere trends en ontwikkelingen die 

het speelveld bepalen voor creatieve industrie in Oud-Stratum. De 

vier belangrijkste trends worden kort toegelicht.

Eindhoven tegenover concurrerende steden
In de introductie werd al gesproken over de strijd tussen Amsterdam 

en Eindhoven. Waar Eindhoven met een hoog R&D-gehalte de 

bêta creatieven aantrekt, is Amsterdam populair onder de alpha- 

en gammakenniswerkers. Vanwege de relatieve lage grond- en 

huurprijzen, lijkt Eindhoven geschikter voor de huisvesting van 

productie, vaak in grotere industriële panden. 

Ruimtebehoefte van de creatieve industrie
Met name in het interview met Tobi van Sambeeck (Stichting 

Ruimte) kwam het tekort in Eindhoven aan betaalbare en bewerkbare 

ruimtes voor jonge en startende creatieve ondernemingen naar 

voren. Stichting Ruimte kent een wachtlijst voor ongeveer 250 

atelierruimtezoekenden, waaronder veel grafisch vormgevers. De 

crux van dit probleem zit in het gat tussen een marktconforme 

huurprijs en hetgeen een startende zzp-er zonder kapitaal of omzet, 

zich kan veroorloven. Zie hiervoor ook het interview op pagina 59.

Huidige annexatie van de binnenstad
Al eerder werd het gebied tussen de Dommel en de Geldropseweg 

genoemd als toekomstige verlenging van de binnenstad (licht getint 

in de kaart hiernaast). Net als de Bergen beslaat dit gebied een 

compositie van meerdere straten welke samen als zelfstandige plek 

functioneren. In de Bergen heeft dit mede geleid tot het gevestigde 

imago als straten voor luxe shopping en horeca.

Leegloop van binnenstedelijke milieus
Niet als enige stad heeft Eindhoven te maken met de recentelijke 

massale leegloop van binnenstedelijke panden. Kantoor-, winkel- 

en bedrijfspanden raken verouderd maar zitten vast in het dure 

binnenstedelijke huursegment. De panden leggen het af tegen 

jongere en grotere panden die buiten het centrum een goede 

bereikbaarheid kennen. In de fysiek-ruimtelijke analyse wordt hier 

nader op ingegaan.

Annexatie van de binnenstad
binnenstad van jaren ‘90 tot nu
binnenstad sinds jaren ‘60
rand van de oude binnenstad
oude binnenstad
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CREATIEVE INDUSTRIE EN GENTRIF ICATIE Gentrificatie kan van onderdeel zijn voor een strategie ter 

ontwikkeling van een creatieve wijk. Aan de hand van literatuur* 

kunnen er vijf globale stappen worden onderscheden voor een 

succesvolle gentrificatie:

1. Het opkopen van kleine, goedkope en bewerkbare ruimtes 

door een generatie pioniers. Zij doen een kleine persoonlijke 

investering in een pand of ruimte en kunnen dit doen vanwege 

een soepel vergunningenbeleid. Zij leggen de potenties van het 

gebied bloot en stellen een voorbeeld aan anderen.

2. Met een beperkt aantal initiatiefnemers worden een paar 

sleutellocaties ontwikkeld ten dienste van de pioniers als 
gebruikers. Een initiatiefnemer kan een woningcorporatie, 

stichting, een groep individuen of een financiële partner zijn. De 

sleutellocaties hebben gemeen dat zij karakteristiek, zichtbaar 

en bewerkbaar zijn. De sleutellocaties weerspiegelen of 
etaleren de positieve ontwikkelingen die (elders) in de wijk 

plaatsvinden.

3. De komst van midden- en klein bedrijf in de creatieve 

industrie en daarmee de economie van de wijk versterkt. Deze 

bedrijven worden aangetrokken door de voorzieningen in de 

sleutelprojecten genoemd in punt 2. 

4. De komst van een tweede generatie, die in het gebied 

gaat wonen en in of in de buurt ervan werk vindt. Zij zijn 

de belangrijkste consumentengroep van de creatieve 
lifestyle (goederen, diensten, belevenissen) en bovendien 

speelt een groot deel van hun sociale leven zich af buiten 

de woning, op informele ontmoetingsplekken. Door hun 

consumentengedrag en gebruik van het openbare domein, 

geven zij voeding aan de (creatieve) productie in het gebied.

5. De komst van de tweede generatie gaat gepaard met 

bewustwording van investeringspartijen dat dit een gebied 

met economische potentie is. Zij investeren in de woningen 

en voorzieningen ten behoeve van de tweede generatie.

Gentrificatie is een proces van waardervermeerdering in een gebied, 

waarbij een set individuen een verouderd en verwaarloosde buurt 

of wijk bewoond en daar op microniveau transformeert; vaak zijn 

dit evenementen. Door hun toedoen wordt de buurt levendig en 

interessant voor de grotere massa, die op haar beurt investeerders 

met zich meebrengt. Uiteindelijk leidt dit proces tot een herleving 

van de wijk en waardevermeerdering van de woningen, waar yuppen 

huisvesting vinden. Deze waardevermeerdering kan de eerste 

groep pioniers verdrijven, die vaak niet zijn opgewassen tegen de 

prijzenstijgingen.

De connectie met de creatieve industrie ligt besloten in de 

kunstenaarswereld. Waar anderen omzet voorop kunnen stellen in 

hun werk, heeft de kunstenaar de taak om met zijn kunst kritiek 

te uiten op de maatschappij en het publiek te dwingen na te 

denken. Het maken van winst en het verkopen van hun werk, wordt 

secundair. Wanneer een buurt door overheden wordt vergeten of 

door gebruikers wordt verwaarloosd, zijn het in het verleden veelal 

de kunstenaars geweest die de buurt terug op de agenda zetten.

Amerikaanse voorbeelden zijn extremer dan Europese; in SoHo in 

Lower Manhattan (NY) bijvoorbeeld was de verwaarlozing extremer 

dan voorstelbaar in een Nederlandse stad. De groep pioniers was 

uitbundiger en groter, de waardevermeerdering extremer evenals de 

daarop volgende verdwijning van de kunstenaarsscene. (1989)

Engels onderzoek (P. Marcuse in ‘Gentrification of the City,’ 1986),  

toonde aan dat armere bewoners weliswaar vanwege prijsstijgingen 

worden gedwongen te verhuizen, maar bijna altijd een geschikte 

woning in de buurt kunnen vinden en hier niet minder gelukkig op 

worden. C.Perrone e.a. (2011) stellen dat het grootste gevaar van 

gentrificatie homogeniteit en versaaiing van de buurt is, en dat 

dit goed kan worden opgevangen door behoud van plekken voor 

verschillende milieus en behoud van authentieke plaatsen in een 

stedelijk woonmilieu.
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Londen
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Geldropseweg

Geldropseweg

Vestdijk

St
. H

er
to

gs
tr

aa
tStratum

sedijk

Stratum
sedijk

Irisbuurt

Rochusbuurt

Van Abbemuseum

CKE

Collectief
‘Burgers’

Schellens-
     fabriek

PROGRAMMATISCHE ANALYSE

De programmatische analyse 

geeft weer welke functies 

formeel of informeel zijn 

toegekend aan de bebouwing 

en de openbare ruimte. Hierdoor 

ontstaat een eerste inzicht in 

het functioneren van het gebied.

De analyse bestaat uit de 

volgende kaarten:

- commerciële en bijzondere 

functies

- woningtypologieën

- leegstand en tijdelijk gebruik

- openbare voorzieningen

- monumenten

Waar relevant is er in de analyse 

(zie de legenda’s) onderscheid 

gemaakt tussen de creatieve 

sector en de overige sectoren. 

Hierdoor wordt het beeld van 

de creatieve sector in relatie 

gebracht tot het algemeen 

functioneren van de wijk.

Buurten, straten en plekken die 

worden genoemd in de analyse 

zijn terug te vinden op de kaart 

hiernaast.

programmatische analyse
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         Bebouwing fragment

         Rijtjeswoningen

         Twee-onder-één-kap-woninge

         Individuele woningen

         Appartementen

         Wonen boven commercie

20 50m 100m

WONINGTYPOLOGIEËN

Wonen

Oud-Stratum kent een kleurrijke 

mix van bijzondere functies, 

horeca, commerciële functies, 

woningen en woningen boven 

commerciële functies. Hiermee 

is de wijk typerend voor 

een aanloopgebied naar een 

stadscentrum. Het programma 

in het gebied gaat geleidelijk 

over van centrumgerichte 

functies in het noordwesten 

via een tussenzone naar de 

woonwijk in het zuidoosten.

Het wonen komt in 

variërende types voor 

op de Geldropseweg, St. 

Hertogstraat en Stratumsedijk, 

en weerspiegelt hiermee de 

historische verdichting. Ten 

Noorden van deze as wordt 

er minder gewoond en dan 

meestal boven commercie. De 

Rochusbuurt (ten zuiden van 

deze as) is een monofunctioneel 

woongebied met opmerkelijk 

veel grondgebonden woningen 

(alle blauwtinten). Niet-

grondgebonden woningen 

(geel en oranje) verschijnen 

meer op de uitvalswegen, 

zoals de Geldropseweg en de 

Stratumsedijk.

programmatische analyse
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         Bebouwing fragment

         Winkel

         Kantoor

         Bedrijf
            -atelier
            -studio/werkplaats
            -hal

         Horeca

         Bijzondere functie
            -museum
            -hotel
            -zorgfunctie
            -onderwijs
            -collectief

20 50m 100m

COMMERCIËLE EN BIJZONDERE FUNCTIES
Cr

ea
tie

ve
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O
ve

rig
e 

se
c-
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Commerciële en bijzondere 
functies

De Geldropseweg functioneert 

als een transitiezone van 

binnenstedelijke functies zoals 

kantoren en horeca in het 

westen, naar een winkelgebied 

in het oosten. 

De gevarieerde compositie 

van kantoren, horeca en 

winkels op de Geldropseweg 

doet vermoeden dat dit een 

representatieve mix is van 

hetgeen zich in de wijk erachter 

bevind. Dit is programmatisch 

echter niet het geval; zowel de 

Rochusbuurt ten Zuiden als de 

Irisbuurt ten Noorden ervan zijn 

vooral woonwijken, waar hier 

en daar een kunstenaar ook zijn 

atelier-aan-huis heeft.

De creatieve industrie kent 

geen duidelijke clustering of 

kleuring in het gebied. Er zijn 

veel verschillende programma’s 

met bovendien veel variatie in 

grootte. Het van Abbemuseum 

en het CKE zijn williswaar 

allebei een grote bijzondere 

functie, maar samen zorgen 

zij nog niet voor een duidelijk 

patroon.

programmatische analyse



31

20 50m 100m

LEEGSTAND EN TIJDELIJK GEBRUIK

         Bebouwing fragment

         Winkel

         Kantoor

         Bedrijf

            -atelier

            -studio/werkplaats

            -hal

         Horeca

         Bijzondere functie

            -museum

            -hotel

            -zorgfunctie

            -onderwijs

            -collectief
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Leegstand en tijdelijkheid

Veel leegstaande gebouwen 

worden tijdelijk ingevuld maar 

dreigen zeer snel opnieuw 

leeg komen te staan zonder 

herontwikkelingsplan, zoals op 

de Vestdijk. Tijdelijk gebruik 

betreft vaak de creatieve 

sector, maar als na afloop van 

een tijdelijk contract het pand 

opnieuw leeg komt te staan, 

verslechtert de levendigheid 

van de gehele buurt. Dit is het 

geval bij La Citta Mobilé; een 

belangrijke speler waar kleine 

creatieven konden exposeren en 

presenteren, maar die per juni jl. 

geen onderkomen meer heeft.

Op basis van een tijdelijk 

contract kan een creatieve 

onderneming niet groeien, 

omdat alle productie zal worden 

verplaatst of verdwijnen. 

Creatieve tijdelijke gebruikers 

komen voor in twee typen:

•	gebruikers van een groot 

oppervlakte met lage 

eisen aan het pand. De 

belangrijkste drijfveer is de 

lage huurprijs;

•	 Individuele ondernemers of 

gebruikers met een relatieve 

kleine omzet, die baat hebben 

bij bedrijfsverzameling 

of de nabijheid van 

gelijkgestemden.

programmatische analyse
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Bebouwing fragment

Rijksmonumenten

Gemeentelijke monumenten

20 50m 100m

MONUMENTEN

Monumenten

Oud-Stratum is rijk aan 

zowel rijksmonumenten als 

gemeentelijke monumenten. De 

rijksmonumenten bestaan uit 

het Van Abbemuseum en vroeg 

20e eeuwse villa’s (zie foto 

hiernaast). 

De Schellensfabriek wordt 

door verschillende bronnen 

als rijksmonument dan wel 

gemeentelijk monument 

aangewezen. Omdat echter 

Diederendirrix hiervoor al wel 

een ontwerp met bouwkundige 

ingrepen heeft ontwikkeld, 

beschouw ik dit als een 

gemeentelijk monument.

Hoewel de Rochusbuurt veel 

monumentale bebouwing 

herbergt, blijkt dit weinig 

invloed te hebben op het 

behoud ervan; meerdere 

gemeentelijke monumenten 

in de wijk hebben inmiddels al 

plaatsgemaakt voor nieuwbouw. 

Om die reden kan deze 

kaart niet verdere strategie 

beperken. Wel is het zinvol de 

monumenten in de Rochusbuurt 

te beschouwen om een beeld 

te krijgen van de monumentale 

waarde van de bebouwing. 

Niet zozeer individuele 

woningen, maar een generieke 

monumentaliteit kan leidraad 

zijn voor verdere strategie.

programmatische analyse

Schellensfabriek
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Van Abbemuseum Schellensfabriek

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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20 50m 100m

         Bebouwing fragment

         Groenvoorziening

         Water

         Openbare parkeervoorziening

         Prive parkeervoorziening

OPENBARE VOORZIENINGEN

Lunchroom

Lunchroom

Van Abbemuseum

Stichting 

Hertogstaat

eetgelegenheden

--12 restaurants

--2 lunchrooms

overige horeca

--2 co�eeshops

--3 cafes

--3 gaybars

winkels

--Van Abbeshop

--2 supermarkten

musea

--Van Abbemuseum

collectief

--Burgers

Informele ontmoetingsplekken:

Openbare voorzieningen

De Geldropseweg en de 

Stratumsedijk zijn de belangrijke 

straten voor openbaar gebruik. 

Dit kunnen worden gezien 

als uitloopstraten van het 

uitgaansgebied op Stratumseind 

en de Smalle Haven. De 

concentratie van horeca en 

musea in het noordwesten 

en het gebrek van deze 

voorzieningen daarbuiten is 

mede reden voor een lage 

verblijfskwaliteit in de rest van 

Oud-Stratum. Het verblijven 

gebeurt nu ofwel op de kruising 

Stratumsewijk-Geldropseweg, 

ofwel langs de Dommel.

Het gebrek aan openbare 

voorzieningen is niet per 

definitie een gebrek aan gebruik 

of kwaliteit. Zo functioneert de 

Rochusbuurt goed als woonwijk 

zonder veel openbaar gebruik.

Op de Vestdijk leidt dit gebrek 

echter wel tot een slechtere 

kwaliteit. Het programma 

bestaat hier naast leegstand 

vooral uit intern gerichte 

functies zoals bedrijven en 

kantoren. Dit introverte 

ruimtegebruik zorgt voor een 

levenloze verbinding tussen de 

binnenstad en de Geldropseweg.  

programmatische analyse
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Geldropseweg

Geldropseweg

Vestdijk

St
. H

er
to

gs
tr

aa
tStratum

sedijk

Stratum
sedijk

Pastoor Dijkmansstraat

P.czn. Hooftlaan

Irisbuurt

Rochusbuurt

FYSIEK-RUIMTELIJKE ANALYSE

De fysiek-ruimtelijke aspecten 

van de wijk betreffen allle 

objectief te beschouwen 

elementen die de kwaliteit van 

de ruimte bepalen.

De analyse bestaat uit de 

volgende kaarten:

- verkaveling

- bebouwingsgeschiedenis

- morfologische structuur

- huidige en toekomstige 

verkeerssituatie 

Buurten, straten en plekken die 

worden genoemd in de analyse 

zijn terug te vinden op de kaart 

hiernaast.

Fysiek-ruimtelijke analyse
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VERKAVELING

         

          Bebouwing

          Verkaveling

20 50m 100m

Verkaveling

Verschillen binnen Oud-Stratum 

in de verkaveling kennen 

eenzelfde locatie als verschillen 

in morfologie; ten westen 

van de Stratumsedijk en ten 

noorden van de Geldropseweg 

wordt de stad gekenmerkt door 

grote kavels met grootschalige 

bebouwing. De Rochusbuurt 

is tegenovergesteld met haar 

kleine diepe kavels die nauw 

op elkaar aansluiten. In het 

middelste bouwblok (zie ook 

‘Morfologie’) ontstaat er een 

tussenvorm.

De fijnmazige structuur is 

ideaal voor micro-ontwikkeling 

met kleine investeringen en 

persoonlijke inbreng. Deze 

kleine korrel maakt het 

gebied echter kwetsbaar 

voor plotselinge grotere 

bouwprojecten. Dit is 

bijvoorbeeld te zien aan de 

weerstand door bewoners in de 

Rochusbuurt op de nieuwbouw 

door Wooninc.

De fijnmazige structuur 

wordt doorbroken door het 

bovenlokaal functioneren van de 

wegen Vestdijk, Stratumsedijk 

en Geldropseweg, waar grotere 

projecten geen afbreuk doen 

aan de morfologische structuur. 

fysiek-ruimtelijke analyse

Nieuwbouw Wooninc
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FIGURE-GROUND ANALYSE

           Dominante ruimte

           Dominante objects

           Gemengde dominantie

           Onduidelijke dominantie

20 50m 100m

Morfologische structuur
figure-ground analyse

Hoewel Oud-Stratum geen 

uitgesproken dominatie toont 

van object of ruimte, zijn 

er enkele deelgebieden te 

onderscheiden. In de Rochus-

buurt is ruimte beduidend 

dominant, de bebouwing is 

ondergeschikt aan de vorm 

en maat van de straten en 

openbare ruimtes. De Geldrop-

seweg is dominant in relatie 

tot de bebouwing aan die weg, 

maar deze bebouwing lijkt weer 

dominant aan de Irisbuurt en 

Rochusbuurt die erachter liggen. 

Ten westen van de Stratumse-

dijk en ten noorden van de Gel-

dropseweg ligt de dominantie 

bij de objecten. De ruimte lijkt 

hier het restant van stedelijke 

ontwikkeling te zijn.

Het bouwblok tussen de 

Stratumsedijk, Geldropseweg 

en St.Hertogstraat kent een 

gemengde dominantie. De vorm 

van het bouwblok als geheel 

wordt bepaald door de ruimte, 

maar recente herontwikkeling in 

het bouwblok zelf lijkt bepaald 

te worden door de objecten.

Dan resteren er nog enkele 

plekken waar de dominantie niet 

duidelijk af te lezen is.

fysiek-ruimtelijke analyse

De logica van de stad ligt 

onder meer besloten in haar 

vormentaal. Met behulp van 

morfologische analyse wordt 

gezocht naar een mogelijke 

ordening en logica in de 

ruimtelijke compositie. 

Een bekende methode van 

morfologische analyse is 

de figure-ground analyse. 

Hierin wordt alleen bebouwd-

onbebouwd getoond, en 

daarmee de hiërarchie tussen 

‘figure’ en ‘ground’ (of ‘object’ 

en ‘space’).
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MORFOLOGISCHE TYPERINGEN

           Eengezinswoning zonder perceel

           Eengezinswoning met perceel

           Bedrijfspand zonder perceel

          Bedrijdspand met perceel

          Midden- en hoogbouw zonder perceel

          Midden- en hoogbouw met perceel

20 50m 100m

          Midden- en hoogbouw met perceel          Midden- en hoogbouw met perceel

          Bedrijdspand met perceel          Bedrijdspand met perceel

           Eengezinswoning met perceel           Eengezinswoning met perceel

Morfologische structuur
Gebruik en verkaveling

Naast dan de relatie object-

ruimte kan Oud-Stratum 

worden getypeerd aan de hand 

van het type bebouwing en 

de relatie van die bebouwing 

tot het kavel. In de wijk 

komen in hoofdzaak drie 

typen bebouwing voor: 

de eengezinswoning, het 

bedrijfspand en overige 

midden- en hoogbouw. Deze 

laatste categorie betreft zowel 

appartementencomplexen, 

mixed-use panden (meestal 

wonen boven een winkel) als 

kantoorpanden.

De kaart bevestigt dat 

bebouwing ten westen van 

de Stratumsewijk en ten 

noorden van de Geldropseweg 

ruim in hun kavels staan, een 

conclusie uit voorgaande kaart. 

Daarnaast valt de Rochusbuurt 

op als wijk met overwegend 

eengezinswoningen met perceel. 

Het bouwblok in het midden is 

beter leesbaar; De buitenrand 

wordt veelal gevormd door 

panden met perceel, binnenin 

het kavel ontstaan recentelijk 

appartementen zonder kavel. 

fysiek-ruimtelijke analyse
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VERKEERSITUATIE

          Hoofdwegenstructuur

          Binnenwegenstructuur

          Fietsbanen

          Fietssuggestiestroken

VERKEERSGEBRUIK

          intensief autoverkeer

20 50m 100m

Huidige verkeersituatie

Momenteel loopt de ontsluiting 

van de binnenstad door Oud-

Stratum heen: de Vestdijk, 

St.Hertogstraat, P.czn.Hooftlaan, 

de Stratumsedijk én de 

Geldropseweg worden zwaar 

op verkeer belast. Het gebruik 

heeft een spinnenwebstructuur, 

waar auto’s en vrachtwagens 

binnenwegen gebruiken om de 

binnenstad in alle mogelijke 

richtingen te doorkruisen.

De Geldropseweg neemt hier 

een bijzondere plaats in. De 

brede strook asfalt maakt de 

weg tot een sluiproute voor 

doorgaand vrachtverkeer. De 

dominantie van verkeer gaat 

ten koste aan de winkel- en 

horecafuncties op de weg. Het 

profiel van de Stratumsedijk is 

beter bestand tegen doorgaand 

vrachtverkeer.

Daarnaast valt op dat 

de Rochusbuurt in een 

verkeerskundige luwte valt. De 

wegen hebben geen van alle 

fietspaden en worden enkel als 

toegangswegen voor de lokale 

woningen gebruikt.

fysiek-ruimtelijke analyse
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TOEKOMSTIGE VERKEERSSITUATIE

          Hoofdwegenstructuur

          Binnenwegenstructuur

          

          

VERKEERSGEBRUIK

          intensief autoverkeer

20 50m 100m

Toekomstige verkeersituatie

De binnenstad wordt in de 

toekomst anders ontsloten; de 

westkant van de binnenstad 

wordt ontzien van doorgaand 

verkeer waardoor de druk 

komt te liggen op de Vestdijk, 

St.Hertogstraat en de 

Stratumsedijk.

Daarnaast moet het sluipverkeer 

over de Geldropseweg worden 

tegengegaan door middel van 

een nieuw straatprofiel. Hoewel 

het ontwerp hiervoor nog niet 

gereed is, is al wel duidelijk dat 

deze weg het karakter van 

een laan gaat krijgen, evenals 

verderop de Geldropseweg. De 

verblijvende functies en het 

‘verblijvend verkeer’ worden dan 

dominant ten opzichte van het 

doorgaand verkeer.

fysiek-ruimtelijke analyse
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100m

         Toekomstig
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BEBOUWINGSGESCHIEDENIS

Bebouwingsgeschiedenis

Het grootste deel van Oud-

Stratum is door de afgelopen 

eeuw heen geleidelijk gaan 

verdichten, tot de stedelijke 

dichtheid die het nu heeft. 

Deze dichtheid kent plaatselijke 

verschillen. De bouwblokken 

die worden ingesloten door 

de Stratumsewijk en de 

St.Hertogstraat/Vestdijk zijn 

hierin het meest verdicht en 

kennen nieuwe ontwikkelingen 

in het bouwblok zelf.

De geleidelijke verdichting heeft 

een divers aanbod van zowel 

woningen als werkpanden als 

gevolg, waaronder veel unieke 

en bijzondere gebouwen. Op 

veel plekken ontstaat een 

gevarieerd straatbeeld waar 

een verassend programma op 

zijn plaats is (Stratumsewijk, 

Geldropseweg, Pastoor 

Dijkmansstraat).

fysiek-ruimtelijke analyse
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sociaal-ruimtelijke analyse

SOCIAAL-RUIMTELIJKE ANALYSE

Met behulp van een sociaal-

ruimtelijke analyse wordt 

onderzocht hoe de stad door 

haar bewoners en bezoekers 

gebruikt en ervaren wordt en 

welke elementen in de stedelijke 

ruimte bijdragen aan een sterke 

en levendige buurt.

De analyse bestaat uit de 

volgende kaarten:

- bedrijvigheid over de dag

- het openbaar domein

- meervoudig ruimtegebruik

- pluriformiteit in het 

straatbeeld

- leesbaarheid en 

herkenbaarheid

Buurten, straten en plekken die 

worden genoemd in de analyse 

zijn terug te vinden op de kaart 

hiernaast.

Geldropseweg

Geldropseweg

Vestdijk

St
. H

er
to

gs
tr

aa
tStratum

sedijk

Stratum
sedijk

Pastoor Dijkmansstraat

P.czn. Hooftlaan

Irisbuurt

Rochusbuurt
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         Bebouwing fragment    

         Privédomein      

         Harde grens van privédomein

         (Semi-)openbare functies

         Zachte grens van (semi-)openbaar domein

         Creatieve industrie

FUNCTIES IN OPENBAAR DOMEIN

         Groenfunctie

         Water

         Parkeerfunctie

20 50m 100m

OPENBAAR DOMEINsociaal-ruimtelijke analyse

Openbaar domein

In deze kaart wordt getoond 

welke delen van Oud-Stratum 

toegankelijk zijn voor het 

publiek - en dus behoren tot 

het openbaar domein - en 

welke plekken privédomein 

zijn (donkergrijs op de kaart). 

Tussen publiek en privé zitten 

vele tussenvormen. In de 

stedebouw wordt daarom de 

‘parochiale’ ruimte aangeduid 

als een ruimte waar alleen 

een selecte groep gebruik van 

maakt. In dit onderzoek gebruik 

ik echter liever de term semi-
openbaar, omdat het vooral 

gaat om publieke functies met 

beperkte toegankelijkheid (een 

winkel met openingstijden). 

Een blauwe rand arceert de 

toegangen vanaf het publieke 

domein. Zo is bijvoorbeeld te 

zien dat het CKE ondanks haar 

publieke functie ontoegankelijk 

wordt door het omliggende 

privédomein.

Opvallend is het aandeel 

privédomeinen in de 

Rochusbuurt. Met uitzondering 

van een speeltuintje sluiten 

de privédomeinen nauw tegen 

elkaar aan.
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sociaal-ruimtelijke analyse

Bedrijvigheid over de dag

Het verloop in bedrijvigheid over een etmaal kan worden samengevat 

in een vijftal kaarten. Deze zijn allemaal gepeild op een uur ná een 

keerpunt in de bedrijvigheid, zodat dit tijdstip de situatie voor de 

daaropvolgende uren kan samenvatten.

De verdeling van bedrijvigheid over de dag wordt vooral bepaald 

door het programma. Het winkelgebied op de Geldropseweg zorgt 

van 9 tot 5 voor levendigheid en de woonbuurt Rochusbuurt leeft 

vooral ’s avonds. Rondom de Stratumsewijk zorgen verschillende 

gebruikers voor een verschillend gebruik over de dag; overdag wordt 

er gewerkt, ‘s avonds wordt er vooral gewoond en in de nacht en in 

de weekenden wordt het gebied gebruikt als uitgaansgebied.

De creatieve industrie is in Oud-Stratum nog een sector die zich 

enkel overdags (van 9 tot 5) laat zien. Ook bijzondere functies leven 

allleen overdags; zo is het van Abbemuseum dagelijks open van 12 

tot 5.

Ten grondslag aan de gesegmenteerde bedrijvigheid over de dag ligt 

het gebrek aan functiemening:

•	 Winkels zijn tijdens ‘kantooruren’ actief en zelden ’s avonds. 

Bovendien klonteren winkels samen op een plek zoals op de 

Geldropseweg (zie bovenste foto).

•	 De creatieve industrie in alle vormen (musea, podia, kantoren, 

winkels, galerieën) is vooral tijdens ‘kantooruren’ actief.

•	 Informele ontmoetingsplekken (waaronder veel horeca) zijn 

vooral ’s avonds actief en zelden overdag.

•	 De leegstand en het tijdelijk gebruik op de Vestdijk zorgt voor 

een zeer beperkte levendigheid (zie middelste foto).

•	 De Rochusbuurt heeft een eenzijdige woonfunctie (zie onderste 

foto).

•	 De grote korrel van gebouwen en de monofunctionaliteit 

binnen een gebouw versterkt gesegmenteerde bedrijvigheid. 

Dit doet zich voor in de Schellensfabriek, hotel Park Plaza, het 

Van Abbemuseum, de supermarkten op de Geldropseweg en de 

kantoorcomplexen in het zuiden aan de Stratumsedijk.

Gebrek aan levendigheid op de Vestdijk door de grootschalige leegstand en 

onduidelijke, tijdelijke gebruikers (foto: donderdag 7 mei 2012 om 12.30u)

Bedrijvigheid op de Geldropseweg overdag (foto: dinsdag 3 juli 2012 om 10.00u)

Monofunctionaliteit in de Rochusbuurt (foto: donderdag 7 mei 2012 om 13.00u)



47

09.00u09.00u

         Bebouwing fragment

         

         Bedrijvigheid door openingstijden van voorzieningen

         

         Bedrijvigheid door bewoning

         Creatieve economie

20 50m 100m

BEDRIJVIGHEID OVER DE DAG

sociaal-ruimtelijke analyse

19.00u19.00u

         Bebouwing fragment

         

         Bedrijvigheid door openingstijden van voorzieningen

         

         Bedrijvigheid door bewoning

         Creatieve economie
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BEDRIJVIGHEID OVER DE DAG
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         Bebouwing fragment

         

         Bedrijvigheid door openingstijden van voorzieningen

         

         Bedrijvigheid door bewoning

         Creatieve economie
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         Bedrijvigheid door openingstijden van voorzieningen

         

         Bedrijvigheid door bewoning

         Creatieve economie

20 50m 100m

BEDRIJVIGHEID OVER DE DAG

22.00u22.00u

         Bebouwing fragment

         

         Bedrijvigheid door openingstijden van voorzieningen

         

         Bedrijvigheid door bewoning

         Creatieve economie
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BEDRIJVIGHEID OVER DE DAG
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Pluriformiteit van gevels

Het gebruik en de beleving 

van een buurt wordt in 

belangrijke mate bepaald door 

de levendigheid op straat. Het 

straatbeeld speelt hier een 

belangrijke rol in. Deze kan een 

straat of buurt verlevendigen 

of juist versaaiien of doen 

uitsterven. In Oud-Stratum 

komen beide als uitersten voor. 

De legenda bevat dan ook de 

uitersten ‘pluriform’ en ‘uniform’ 

gevelbeeld.

De extremen zijn te vinden 

op de Geldropseweg, die aan 

levendigheid wint door een 

pluriform straatbeeld.

sociaal-ruimtelijke analyse

CREATIEVE INDUSTRIE

         Winkel

         Kantoor

         Bedrijf

         Horeca

         Bijzondere functie

CREATIEVE INDUSTRIE

         Winkel

         Kantoor

         Bedrijf

         Horeca

         Bijzondere functie

         Bebouwing fragment

         

         Uniform gevelbeeld

         

         Pluriform gevelbeeld

         

20 50m 100m

PLURIFORMITEIT VAN GEVELBEELD

Die levendigheid sterft uit op 

aantakking met de Vestdijk, 

door met name de uniforme 

gevel van de Schellensfabriek.
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Meervoudig ruimtegebruik

Ruimtes worden in Oud-

Stratum op drie manieren 

meervoudig gebruikt:

1. Functieverweving binnen 

een organisatie; zo kent 

het Van Abbemuseum ook 

een winkel en restaurant.

2. Functiemenging in de tijd: 

gebruik van de ruimte door 

verschillende gebruikers 

of gebruiksdoeleinden op 

verschillende tijden.

3. Functiemenging in de 

ruimte, zoals een hotel-

boven-restaurant of een 

woning-boven-winkel.

De creatieve industrie mengt 

zich nu nog slecht met 

woonfuncties. Alleen:

1. Als winkel of kantoor, 

waarboven door anderen 

gewoond wordt;

2. In collectief ‘Burgers’, waar 

woonruimtes grenzen aan 

atelierruimtes en soms 

een bewoner ook een 

atelierruimte huurt;

3. In kunstenaarsateliers in de 

Rochusbuurt, onherkenbaar 

als ateliers omdat het 

werken in de woonruimte 

plaatsvindt.

sociaal-ruimtelijke analyse

         Bebouwing fragment

         

         Functieverweving binnen een organisatie         

         Functiemenging in tijd      

         Functiemenging in ruimte

         Waaronder wonen op de bovenste etages
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LEESBAARHEID VAN HET GEBIED; METHODE VAN LYNCH
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Leesbaarheid

Aan de hand van 

straatinterviews en eigen 

observatie is een kaart 

gemaakt die de leesbaarheid en 

herkenbaarheid van het gebied 

weergeeft. De onderdelen op 

de kaart zijn vaker genoemde 

punten in de straatinterviews 

en worden daarom gezien als 

algemeen herkenbaar.

Leesbaarheid wordt 

weergegeven door de 

methode van Kevin Lynch, die 

onderscheid maakt tussen een 

pad, rand, district, knooppunt en 

landmark.

Een belangrijke uitkomst is dat 

de Rochusbuurt wordt herkend 

als een district, maar dat 

zich hier geen belangrijk pad, 

knooppunt of landmark bevindt. 

Daarnaast wordt ook de 

Geldropseweg als een belangrijk 

district gezien.

Een notitie moet worden 

gemaakt bij de rivier de 

Dommel, die werd meer dan 

eens gezien als een begrenzing 

van het gebied. 

sociaal-ruimtelijke analyse
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INTERVIEWS

Gelijktijdig met de analyse naar programmatische, fysiek-ruimtelijke 

en sociaal-ruimtelijke kwaliteiten hebben er 10 diepgaande interviews 

plaatsgevonden met een divers scala van betrokken ondernemingen 

en instellingen. Het vraagstuk tijdens de interviews betrof de 

huidige situatie voor de creatieve industrie in Oud-Stratum en welke 

uitgangspositie de partijen hierin hebben. De meeste geïnterviewden 

betroffen ondernemingen en instellingen in de buurt zelf, alleen het 

interview met Tobi van Sambeeck (Stichting Ruimte) draaide meer 

om een groter vraagstuk, namelijk de vraag en het aanbod van 

woon- en werkruimten voor creatieven. Op dit interview na, kwamen 

dan ook een aantal onderwerpen altijd ter sprake:

1. Opzet van de onderneming of instelling

- Wanneer, door wie en waarom is de onderneming eens opgericht?

- Hoe functioneert de onderneming nu?

- In welk netwerk opereert de onderneming? Welke banden worden 

aangehaald? Hoe vindt u dit netwerk?

2. Het pand

- Wanneer en waarom is voor dit pand gekozen?

- Welke voordelen biedt het pand?

- Welke ruimtes of gebruiken vindt u niet in dit pand?

- Wat voor contractvorm?

3. De buurt

- Welke locatiefactoren speelden een rol bij de vestiging?

- Welke voor- en nadelen heeft de buurt?

- Waar maakt u in de buurt gebruik van en waar komt u wel eens?

4. De creatieve industrie in Oud-Stratum

- Kent u andere creatieve onderneming in de buurt?

- Staat deze buurt bekend om haar creatieve industrie?

- Wat zouden gunstige mede-creatieven zijn om in de nabijheid te 

hebben?

Interviews liepen vaker vrij snel over in een interessant gesprek 

over de creatieve industrie en haar voorkomen in de buurt en in 

Eindhoven. Sommige geïnterviewden waren daarnaast nieuwsgierig 

naar de plannen van Brainport of hadden daar al een mening over 

kunnen vormen.

Om tot een kort verslag te komen van de interviews beschrijf ik 

op de komende pagina’s de naar mijn inzicht meest belangrijke 

uitspraken en inzichten van de geïnterviewden.

Van de interviews is er bewust geen conclusie getrokken. De 

besproken zaken leverden tijdens de andere analyses stof tot 

nadenken of belangrijke argumenten voor andere conclusies. Waar 

dit van toepassing is, citeer ik elders in het verslag een geïnterviewde.
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architectuur

schrijven en uitgeven

film en video

games

muziek

TV en radio

podiumkunsten

reclame en communicatie

design en vormgeving

Type ruimteSectoren Type bedrijf

freelancer

zelfstandig ondernemer

kleine onderneming

grote onderneming

het collectief

€
€

€
€

museum

podium

winkel

kantoor

atelier

studio

ONOMATOPEE

Onomatopee is een culturele onderneming die zich inlaat in de 

‘ontworpen cultuur’ en hierbij bemiddelt tussen professional en 

publiek, tussen kunstproducent en kunstconsument.  Het product 

bestaat telkens uit een presentatie/tentoonstelling en een publicatie.

Freek Lomme heeft een uitgesproken mening als het gaat om cultureel 

ondernemerschap: kunst en cultuur heeft waarde als het publiek er 

waarde aan hecht, kunst heeft daarom geen ‘inherente waarde’. 

Het is een product dat kan worden ‘verkocht’. Een onderneming 

als marktpartij is een sterkere vorm dan een stichting, omdat deze 

laatste geen winstoogmerk heeft en dus geen verantwoording hoeft 

af te leggen naar het publiek toe.

Onomatopee zelf is niet direct verbonden met de stad Eindhoven 

maar heeft wel degelijk een lokaal netwerk opgebouwd, waaronder 

het MU en Gallerie Pennings. Lokale kwaliteiten zijn voor 

Onomatopee vooral de nabijheid van een vliegveld, het het steeds 

verder uitbreidende glasvezelnetwerk en de relatief lage huren.

Jan Wils is zelfstandig kunstenaar en is daarnaast directeur van 

creativiteitscentrum De Wiele in Geldrop, waar cursussen en 

workshops worden georganiseerd. Als kunstenaar ziet Jan Wils zich 

niet onderdeel van de creatieve industrie omdat hij hierin autonoom 

functioneert; zonder netwerk met andere creatieven. Desondanks is 

hij wel bekend met de ateliers van andere kunstenaars in de buurt 

zoals Henk Visch en Lex Grote. 

Jan ziet de binnenstad veranderen: “De leegstand overheerst nou het 

straatbeeld, maar er zou juist te zien moeten zijn dat er nieuwe dingen 

ontstaan. Er zijn beeldende kunsten te bedenken zoals edelsmeden, die wel 

degelijk gebaat kunnen zijn bij andere functies, zoals winkels, restaurants, 

workshops, etalages, expo’s, etc.” De creatieve industrie van de 21e 

eeuw draait om beleven en consumeren. Waar voorheen kunst veelal 

werd geëxposeerd, ligt nu de nadruk op educatie en het meedoen. 

“Creatieve workshops kunnen mensen triggeren om hier te blijven hangen en 

meer te ontdekken. Dan wordt de buurt een levendige ratjetoe.”
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Thvl architecten is een klein en informeel architectenbureau onder 

leiding van Bert ter Haar en Peer van Ling. Sinds korte tijd heeft het 

bureau haar werkveld uitgebreid met productontwikkeling, startend 

met de vormgeving en productie van een expositieobject. Thvl 

onderhoudt haar eigen netwerk en de nabijheid van het netwerk is 

hierbij van ondergeschikt belang.

Het grote voordeel van dit pand is de begane grond welke ze naar 

eigen wens hebben verbouwd. Het voorste gedeelte is een etalage, 

een belangrijke functie voor het bedrijf. Hier kunnen maquettes en 

publicaties worden getoond. De etalage wordt met een flexibele 

wand afgesloten van het atelier, waar vooral maquettes worden 

gemaakt.

Vooral van het Van Abbemuseum wordt gebruik gemaakt door thvl, 

om bijvoorbeeld een klant mee naar toe te nemen. Peer van Ling 

en Mark Frerker zouden graag meer contact hebben met lokale 

creatieven. Zij voelen de behoefte voor een collectieve plek waar je 

als ondernemer in de buurt kan exposeren en waar de drempel voor 

bezoekers laag is.

Van Aken heeft als groot bureau haar wortels in Eindhoven liggen. 

Het bureau heeft nu ongeveer 75 werknemers in dienst en heeft daar 

op deze locatie voldoende werkruimte voor. Wanneer het bureau 

echter gaat uitbreiden, wordt verhuizing naar een andere locatie in 

Eindhoven wel in overweging genomen. De optie om naar Strijp-S 

te verhuizen is in het verleden afgewezen vanwege de beperkte 

mogelijkheid om eigen identiteit aan het pand toe te kennen.

Van Aken opereert veelal op nationale schaal en heeft lokaal dan 

ook enkel contact met bijvoorbeeld makelaars of aannemers. Het 

netwerk wordt versterkt door initiatieven als MADE For Talent en 

Eindhoven Culinair. Lokale kwaliteiten zijn de nabijheid van het van 

Abbemuseum en haar winkel, Plaza Futura en het Stadspaviljoen.

Over de creatieve industrie haalt Daan Lammers net als Freek Lomme 

het belang van de ondernemer aan, die met een eigen investering een 

ander pad bewandelt dan de stichting of instelling zonder eigen risico. 

Verder wordt vindbaarheid genoemd als belangrijke locatiefactor 

voor creatieve ondernemingen. 
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STICHTING HERTOGSTAAT - COLLECTIEF ‘BuRGERS’

Nadat het bedrijf Burgers Verwarmingsinstallaties verhuisden eind 

jaren ‘80, kwam het pand aan de St.Hertogstraat leeg te staan en 

werd succesvol gekraakt. De intenties van de krakersbewegingen 

waren het opnieuw in gebruik nemen van ongebruikte delen van de 

stad, een actueel thema anno 2012. In de overstap van antikraak 

naar nuttig gebruik werd Stichting Hertogstaat opgericht, waar Hans 

Matheeuwsen zitting in nam. 

De stichting heeft als doel het pand te beheren en doet dat op een 

inspirerende manier. Het pand heeft de officiële status van ‘bijzonder 

gebouw’. Een tiental bewoners huurt het pand en functioneert als een 

hechte gemeenschap. Dieper gelegen in het kavel ligt de vroegere 

bedrijfsruimte die nu - opgedeeld in atelier/werk-ruimtes - wordt 

verhuurd aan veelal creatieve studenten en starters. 

In dit interview kwam vooral het kraken, de gedachte erachter, het 

nut ervan in de jaren ‘80 en leegstand anno nu ter sprake. Collectief 

Burgers inspireert omdat zij laat zien dat projectontwikkeling niet 

de enige denkbare stadsontwikkeling is, maar dat in principe alle 

Eindhovenaren de (openbare) ruimte hun stad delen. Leegstaande 

panden zijn niet-gebruikte ruimtes en dus een leeg gat voor de stad 

en haar gebruikers. Hans pleit dan ook voor het binnenstebuiten 

keren van het gemeentelijk denken naar een denken vanuit de 

behoefte van de gebruiker. 

“De huidige economische crisis maakt dat mensen kritischer en zuiniger 

gaan kijken; mensen vinden oplossingen en komen met ideeën. Het is aan de 

gemeente om die ideeën op te pakken.”

De huidige situatie met grootschalige leegstand biedt genoeg 

aanknopingspunten voor een dergelijke aanpak. Hans stelt voor:

“de lege woningvoorraad tentoonstellen aan mogelijke gebruikers en laten 

zien wat er allemaal wél kan. Dat je kan afspreken: dit is een leuk idee, dit 

gaan we uitvoeren, zowel vanuit gemeente als mogelijke gebruiker. Nu ga 

je met een idee naar de gemeente en krijg je te horen wat je allemaal moet 

en wat er allemaal niet kan. We moeten naar een situatie toe waar mensen 

mogelijkheden gaan zien.”

Het raakvlak van collectieve werkruimten als ‘Burgers’ met de 

creatieve sector zit in de pure creativiteit waarmee creatieven een 

ruimte naar hun hand kunnen zetten. In plaats van tekortkomingen 

zien zij mogelijkheden in een achterstallig onderhouden ruimte. 

Daarnaast is het de creatieve sector die genoegen neemt met 

tijdelijk gebruik of lagere gebouwkwaliteiten omdat zij minder 

kapitaalkrachtig is. De vraag naar atelier- en werkruimtes stijgt.

“De afgelopen 10 jaar zien we toename in aanvragen voor atelierruimte 

en werkruimte, die tegen een stootje kan. De gemeente heeft dat proberen 

op te lossen door de oprichting van Stichting Ruimte. Er is een gat tussen 

projectontwikkeling en bestedingsruimte voor de individuele ondernemer/

student. Zolang de kosten nog niet reeël zijn, blijven mensen op zoek gaan 

naar collectieve ruimtes.”

De situatie is inmiddels wel verbeterd. Een pand kan niet langer 

gekraakt worden, maar eigenaren mogen niet meer hun pand 

ongebruikt laten. Een leegstand pand kan makkelijker worden 

verhuurd aan initiatiefnemers zoals buurtbewoners, die bijvoorbeeld 

een buurthuis willen oprichten. Ook haalt Hans Matheeuwsen de 

de uitgesproken wens aan van de wethouder voor meer collectieve 

ruimten die als vrijplaats dienen en waar initiatieven mogen 

plaatsvinden. 
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MAD EMERGENT ART CENTRE
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architectuur

schrijven en uitgeven

film en video

games

muziek

TV en radio

podiumkunsten

reclame en communicatie

design en vormgeving

Type ruimteSectoren Type bedrijf

freelancer

zelfstandig ondernemer

kleine onderneming

grote onderneming

het collectief

€
€

€
€

museum

podium

winkel

kantoor

atelier

studio

René Paré is directeur van stichting MAD, Emergent Art Centre. 

Sinds 2000 richt MAD zich op allerlei opkomende technieken, met 

als doel om van alle kanten nieuwe technologie te stimuleren en 

faciliteren om te laten landen in de cultuur van Eindhoven. René: 

“Dat doen we op verschillende niveaus: 

1) werkplaats waar we kunstproductie ondersteunen en initiëren. 

2) netwerk ontwikkelen tussen KUNST&CULTUUR en HIGH-TECH,

3) Publieksbereik door expo’s (op evenementen zoals PULSE en DDW).”

Ook René concludeert dat high tech meer moet worden geworteld 

in de openbare ruimte. Design had eenzelfde tekortkoming maar 

heeft dankzij de Design Academy en de Dutch Design Week die 

brede culturele laag al weten te bereiken.

MAD is goed op de hoogte van de aanwezige creatieve industrie 

van Oud-Stratum. René wijst als sleutel voor succes van de buurt 

de zichtbaarheid aan van al gaande creatieve ontwikkelingen. 

Daarbij benadrukt hij het belang van het leggen van een waardevolle 

koppeling tussen creatieve productie  en het bredere publiek.

John Hörter is directeur van Pennings inside, een familiebedrijf dat 

designmeubels ontwerpt en verkoopt. Bij het pand hoort ook het 

pand ernaast met de zwarte gevel (zie foto hier rechts), waar 

bovenin Petra Cardinaal de fotogallerie Pennings runt. 

Als lokale ondernemer heeft Pennings een stabiel netwerk in de 

buurt opgebouwd, waaronder Bulthaup keukens en Koek verlichting. 

Als belangrijkste lokatiefactoren voor het bedrijf gelden de goede 

bereikbaarheid en parkeervoorzieningen. Een toekomste herinrichting 

van de Geldropseweg wordt gewaardeerd wanneer er meer ruimte 

wordt gemaakt voor het winkelend  en verblijvend publiek. Pennings 

inside heeft vooral baat bij haar goede vindbaarheid. Het pand heeft 

Pennings zelf gerenoveerd en is nu ideaal voor het bedrijf.
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CENTRuM VOOR DE KuNSTEN  (CKE)

In de jaren ‘90 zijn enkele culturele educatieve instellingen gefuseerd 

tot het CKE. Waar het CKE zich voorheen beperkte tot het geven 

van cursussen, richt zij zich nu op het kunst beoefenen. Inspelend 

op een nieuw klimaat bestaat deze beoefening uit proeven, leren 

en doen. Naast het leren faciliteert het CKE daarom nu ook in het 

geven van workshops op scholen en andere groepen (proeven) en 

in de uitvoering van kunst (doen). Met de focus op het onderwijs 

is het CKE voor heel Eindhoven nu ook bemiddelaar tussen scholen 

en kunstinstellingen. Dit betekent een verandering naar een meer 

faciliterende rol, in dienst staan van Eindhoven.

Het CKE functioneert autonoom in relatie tot andere creatieve 

ondernemingen of instellingen in de buurt. Hoewel het van 

Abbemuseum in dezelfde buurt valt, bepaalt dat niet de samenwerking 

tussen de partijen. 

DE KuNSTuITLEEN
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De Kunstuitleen is ontstaan vanuit een wederzijdse behoefte om 

kunstwerken laagdrempelig aan het publiek aan te bieden en vanuit 

kunstenaars om zich te verenigen en zo beter zichtbaar en vindbaar 

te worden.

Bij de Kunstuitleen kunnen kunstwerken voor een maandbedrag 

worden gehuurd en weer teruggebracht, maar er kunnen ook 

kunstwerken worden afgekocht op de langere termijn. De 

hoofdvestiging zit in Den Bosch, deze vestiging zal op korte termijn 

moeten sluiten. Martien van Houte herinnert zich de Geldropseweg 

van tien jaar geleden, toen het een graag bewandelde winkelstraat 

op o.a. de vrijdagavonden was. 

De Kunstuitleen krijgt haar kunstwerken vooral van kunstenaars uit 

Brabant, waarvan het meeste uit regio Eindhoven. Daarmee valt de 

regio op als zijnde rijk aan kunstenaars. 

Het leensysteem vormt een ideaal podium voor startende kunstenaars 

en als laagdrempelige toegang voor het bredere publiek. De locatie 

is hiervoor cruciaal, want zonder zichtbaarheid geen nieuw publiek.
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STICHTING RuIMTE

Uit een overleg van verschillende partijen, geïnitieerd door 

Maatschappelijke Ontwikkeling (gemeente) is naar voren gekomen 

dat men een onafhankelijk orgaan voor de huisvesting voor 

creatieve ondernemers zou willen. In 2008 is daarom Stichting 

Ruimte opgericht, met als doelstelling het vinden van werkruimte 

voor met name startende, creatieven die niet zelf aan een geschikte 

ruimte konden komen. Leegstaande panden worden vaak gebruikt, 

mede omdat juist de creatieve sector graag flexibel wil werken en 

zelf bereid is om te klussen. De stichting is dus niet belast met het 

verhelpen van de leegstand, maar redeneert vanuit de vraagzijde.

Panden die in het beheer van stichting Ruimte komen worden vaak 

opgedeeld in kleine werkruimten, waaronder veel ateliers. Een pand 

wordt ofwel verhuurd aan stichting Ruimtie, die het op haar beurt 

verhuurd aan creatieve ondernemers, ofwel wordt het pand in 

bruikleen doorgegeven. Het probleem is tegen welke voorwaarden en 

op welke termijn een pand verhuurbaar is. Een creatieve ondernemer 

heeft geen baat bij een contract voor een jaar, maar de eigenaar van 

een pand ziet dit onderverhuur als een tijdelijke noodoplossing.

De stichting heeft een wachtlijst van ongeveer 250 ateliers, terwijl 

er 300.000 m2  werkruimte leegstaat. Tobi van Sambeeck legt uit: 

“De wachtlijst van 250 man bestaat omdat: 

1) Alle panden van ons vol zitten,

2) Niet elke werkruimte kan worden gekoppeld aan iemand op de wachtlijst,

3) De vraag neemt toe vanuit ondernemers. Misschien komt het ook door 

de bekendheid van de stichting. Het aantal van 250 blijft gelijk omdat we 

ruimtes erbij maken, maar de lijst ook groeit.“

In haar doelstelling maakt stichting Ruimte onderscheid tussen een 

kunstenaar en een creatieve ondernemer, vanwege het winstoogmerk 

dat een creatieve ondernemer heeft in het proberen te verkopen van 

zijn product. De meesten op de wachtlijst zijn grafische vormgevers 

die aan de start staan van hun carrière. Vaak komt het voor dat 

zij zzp-er zijn bij gebrek aan banen bij bestaande bedrijven en een 

eigenzinnig karakter, maar niet beseffen dat het runnen van een 

eigen zaak voor een groot gedeelte bedrijfsvoering is. Tobi:

“Mensen die besluiten hun product te vervaardigen zijn vaker verder in 

hun ondernemerschap, echte starters zijn veel vaker nog bezig met het 

ontwikkelen van een concept, idee of identiteit.”

Dit speelt wellicht een rol in het gebrek aan doorgroei in de creatieve 

ondernemingen. Niet alleen is het voor startende creatieven lastig 

om als zzp-er van de grond te komen, maar bovendien is er voor 

een kleine onderneming (1-5 werknemers) weinig reden om door 

te groeien naar een groter pand met hoge, marktconforme prijzen. 

Tobi ziet daarin de rol van stichting Ruimte om het serviceniveau 

dat zij als verhuurder aanbieden, conform de huurprijs te houden. 

Meer stimulans zal moeten worden gegeven door de markt en door 

verdere stedelijke ontwikkeling. 

Dit probleem heeft wellicht nog meer te maken met de gunstige 

nabijheid van gelijkgestemden in een broedplaatsmilieu en het gevoel 

van ‘op de juiste plek zitten’. Wanneer een ondernemer doorgroeit 

verliest hij die nabijheid. Over dit gat tussen marktaanbod en 

marktvraag zegt Tobi van Sambeeck: 

Dat kan je stimuleren, maar daar moet je uiteindelijk heel actief beleid op 

voeren. En dat is teveel werk voor Stichting Ruimte, hoewel wij wel de 

noodzaak ervan inzien.
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- het eenzijdige woonprogramma van de Rochusbuurt staat in 

contrast met de diversiteit aan functies daarbuiten. Dit maakt de 

Rochusbuurt gevoelig voor andere stedelijke ontwikkeling dan 

woningen en voorzieningen t.b.v. haar bewoners.

- het programma op de Geldropseweg verschuift van horecagebied 

(westen) naar winkelgebied (oosten). Het geplande winkelgebied en 

de barriere de Vestdijk polariseert het programma en onderscheidt 

een grijs tussengebied.

- De intern gerichte functies en de grootschalige leegstand aan de 

Vestdijk maakt dit stuk tot een levenloze verbinding tussen de 

binnenstad en de Geldropseweg. Leegstaande panden worden tijdelijk 

gebruikt door de creatieve industrie, maar deze ondernemingen 

zijn pas levensvatbaar wanneer zij vanuit een vaste ruimte kunnen 

opereren.

- de fijnmazige morfologische structuur van vroeg 20e eeuwse 

woningen in de Rochusbuurt is een belangrijke drager van de 

identiteit als kunstenaarsbuurt. De grotere korrel van de morfologie 

doorbrekende nieuwbouw tast deze identiteit aan.

- pluriformiteit in de fysiek-ruimtelijke structuur maakt de 

Geldropseweg veerkrachtig; stedelijke ontwikkeling van een nieuwe 

korrel kan worden opgenomen in de huidige morfologie.

- de grote korrel van (leegstaande) panden aan de Vestdijk is zowel 

het probleem als de oplossing voor de levenloosheid; de panden zijn 

te groot om er geschikte gebruikers voor te vinden en staan daarom 

voor lange tijd leeg. De langdurige leegstand is op haar beurt de 

oplossing voor jonge creatieve ondernemers, die op zoek zijn naar 

grote maar betaalbare ruimtes.

woning

leegstaand pand

horeca

winkels

grote korrel

kleine korrel

PROGRAMMATISCHE DEELCONCLuSIES FYSIEK-RuIMTELIJKE DEELCONCLuSIES
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CONCLuSIE

DOELSTELLING

Oud-Stratum heeft de potenties om uit te groeien tot een waardevolle 

verlenging van de binnenstad van Eindhoven. Deze potentie wordt 

gevoed door de huidige aanwezige creatieve industrie. 

Door programmatische, fysiek-ruimtelijke en sociaal-ruimtelijke 

kwaliteiten bevinden zich waardevolle condities voor het neerstrijken 

van creatieve ondernemingen en instellingen. Door andere 

kwaliteiten kan die creatieve activiteit echter niet doordringen tot 

een eenduidige identiteit als creatieve wijk. Daarnaast scheppen de 

kwaliteiten mogelijkheden voor het ontstaan van nieuwe vormen van 

creatieve activiteit en bedrijvigheid. 

De visie sluit hierop aan in een antwoord op de vraag hoe deze 

kwaliteiten moeten worden benut en met welk achterliggende 

gedachte het gebied kan worden ontwikkeld.

- in de Rochusbuurt zijn er verschillende ateliers en galleries 

aanwezig maar deze blijven onherkenbaar. Ten eerste omdat de 

buurt in de luwte van de Geldropseweg en Stratumsewijk ligt, maar 

bovendien speelt de creatieve industrie zich deels in de woningen 

zelf af en is dus niet waarneembaar op straat.

- het gebruik van de Geldropseweg blijft eenzijdig door starre 

openingstijden van winkels, horeca en de creatieve industrie (van 9 

tot 5) en de beperkte ruimtelijke functiemenging. Hier ligt een deel 

van de opgave voor het tussengebied.

- het uniforme gevelbeeld aan de Vestdijk versterkt de eerder 

genoemde levenloosheid. De grote ongebruikte kavels lijken ideaal 

voor de ontwikkeling van creatieve bedrijven en broedplaatsen, maar 

daarvoor is het doorbreken van uniformiteit noodzakelijk.

uniformiteit

informele ontmoetingsplekken

Creatieve Industrie

SOCIAAL-RuIMTELIJKE DEELCONCLuSIES

De belangrijkste kernkwaliteit van Oud-Stratum voor de vestiging 

van creatieve industrie is de grote diversiteit in typen ruimtes, kavel- 

en pandgroottes, pandhistorie, woonmilieus en stedelijke dichtheden 

ten gevolge van de overgang van binnenstad naar winkelstraat en 

woonbuurt, welke over de diagonaal van het gebied loopt. Deze 

diversiteit komt dan ook terug in de diversiteit aan typen creatieve 

ondernemingen en instellingen, de typen ruimten van waaruit zij 

opereren en het soort en de schaal van het netwerk waarin zij 

deelnemen.

Door de transitie van binnenstad naar woonbuurt kunnen er 

verschillende locatiespecifieke kwaliteiten worden aangewezen. De 

Rochusbuurt, de Geldropseweg en de Vestdijk vormen samen de 

belangrijkste troef voor ontwikkeling van de creatieve industrie in 

Oud-Stratum.
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De huidige creatieve ontwikkelingen zetten het gebied aan het 

startpunt van gentrificatie. Deze impliciet aanwezige gentrificatie 

moet expliciet worden gemaakt in de fysieke stedelijke ruimtes, 

zodat Oud-Stratum kan gaan worden gezien als creatieve hotspot 

in de binnenstad. Met de branding van Oud-Stratum tot creatieve 
wijk wordt er bijgedragen aan de ambities van Brainport om de stad 

aantrekkelijk te maken voor de vestiging van startende creatieve 

ondernemers.

De kansen van Oud-Stratum liggen in de potentiële meerwaarde 

door de profilering van al bestaande creatieve bedrijvigheid. Door 

kleine interventies in de huidige creatieve activiteit kan een eerste 

stap worden gezet, waarbij belangrijke actoren worden betrokken en 

zichtbare vooruitgang wordt getoond. Een sneeuwbaleffect ontstaat 

door inspiratie van de projecten op de gebruikers en (toekomstige) 

bewoners van de wijk. 

Daarnaast kent het huidige creatieve klimaat een aantal kwaliteiten 

en beperkingen. Zo is de moeizame doorgroei van kleine creatieve 

ondernemingen een probleem, evenals het verliezen van de nabijheid 

van gelijkgestemden. (zie interview met Tobi van Sambeeck, Stichting 

Ruimte). Maar er liggen ook kansen, bijvoorbeeld in het aanbieden 

van een culturele belevenis in de vorm van workshops, winkels en 

exposities.

In deze visie is het belangrijk om te kiezen voor de juiste projecten, 

dat wil zeggen de projecten die grote kans hebben om het 

gentrificatieproces aan te kunnen wakkeren. In ‘Creatieve Industrie 

en Gentrificatie’ zijn achtereenvolgende bewegingen onderscheden 

bij de succesvolle gentrificatie van een wijk:

1. Het opkopen van kleine, goedkope en bewerkbare ruimtes 

door een generatie pioniers. Zij doen een kleine persoonlijke 

investering in een pand of ruimte en kunnen dit doen vanwege 

een soepel vergunningenbeleid. Zij leggen de potenties van het 

gebied bloot en stellen een voorbeeld aan anderen.

2. Met een beperkt aantal initiatiefnemers worden een paar 

sleutellocaties ontwikkeld ten dienste van de pioniers als 
gebruikers. Een initiatiefnemer kan een woningcorporatie, 

stichting, een groep individuen of een financiële partner zijn. De 

sleutellocaties hebben gemeen dat zij karakteristiek, zichtbaar 

en bewerkbaar zijn. De sleutellocaties weerspiegelen of 
etaleren de positieve ontwikkelingen die (elders) in de wijk 

plaatsvinden.

3. De komst van midden- en klein bedrijf in de creatieve 

industrie en daarmee de economie van de wijk versterkt. Deze 

bedrijven worden aangetrokken door de voorzieningen in de 

sleutelprojecten genoemd in punt 2. 

4. De komst van een tweede generatie, die in het gebied 

gaat wonen en in of in de buurt ervan werk vindt. Zij zijn 

de belangrijkste consumentengroep van de creatieve 
lifestyle (goederen, diensten, belevenissen) en bovendien 

speelt een groot deel van hun sociale leven zich af buiten 

de woning, op informele ontmoetingsplekken. Door hun 

consumentengedrag en gebruik van het openbare domein, 

geven zij voeding aan de (creatieve) productie in het gebied.

5. De komst van de tweede generatie gaat gepaard met 

bewustwording van investeringspartijen dat dit een gebied 

met economische potentie is. Zij investeren in de woningen 

en voorzieningen ten behoeve van de tweede generatie. 

(London, 1980)
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Elk van deze bewegingen brengt een nieuwe set aan ruimtelijke 

interventies met zich mee, die het gebied telkens niet leven inblaast.

Bottom-up ontwikkeling is gewenst maar soms ook onvermijdelijk 

in Oud-Stratum. Creativiteit komt tot maximale expressie als deze 

de ruimte krijgt om zich te bewegen. Dit betekent niet alleen dat 

initiatieven letterlijk de ruimte moet krijgen, maar ook in regelgeving 

mogen initiatiefnemers vrijer worden gelaten in hun poging de stad 

waarin zij leven vorm te geven. Zelfs in een beeldkwaliteitsplan moet 

deze ruimte op worden genomen.

Hoewel lokale initiatieven tot vruchtbare uitkomsten kunnen leiden 

(zoals Stichting MAD en collectief Burgers) blijkt er soms actieve 

stedelijke ontwikkeling nodig te zijn om een gebied opnieuw leven in 

de blazen. Zo lijkt de oostzijde van de Vestdijk na het verdwijnen van 

La Cittá Mobile opnieuw een levenloze straatkant te worden, welke 

dus geen waarde meer kan hebben voor de stad. Stedebouwkundige 

oplossingen kunnen middels startprojecten of specifieke regelgever 

er hier voor zorgen dat initiatieven wel degelijk een kans van slagen 

hebben.

De strategie gaat uit van de kwaliteiten en potenties die Oud-Stratum 

nu al in zich heeft en bouwt daarop verder. De genoemde vijf stappen 

tot gentrificatie vormen geen ladder die tot bovenaan beklommen 

moet worden, maar kunnen het beleid in het gebied begeleiden naar 

verdere ontwikkeling. Dit betekent dus dat gentrificatie van Oud-

Stratum tot creatieve wijk van Eindhoven wel degelijk geslaagd is als 

een tweede generatie creatieve consumenten erdoor aangetrokken 

wordt, ook al heeft dit geen economische waardestijging tot gevolg.
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Pioniers worden verleid om hun ideale werkplek te realiseren en 
kunnen zowel in hun eigen buurt als daarbuiten in contact komen 
met gelijkgestemden. Op cruciale momenten in het publieke domein 
ontstaan ontmoetingsplekken en belangrijke voorzieningen voor 
de creatieve industrie. Groeiende creatieve ondernemingen kunnen 
betaalbare en bewerkbare (her)huisvesting vinden in de creatieve 
wijk, waar een interactief milieu ontstaat tussen zzp-er, groeiende 
ondernemingen, gevestige instellingen en de creatieve consument.

De strategie is gebaseerd op in de visie beschreven bewegingen 

van een succesvol gentrificatieproces. Het gentrificatieproces in 

Oud-Stratum wordt gestart met de realisering van de eerste paar 

stappen, namelijk:

1. de vestiging van een generatie pioniers

2. de ontwikkeling van sleutellocaties tot voorzieningen met de 

generatie pioniers als gebruikers

3. de komst van midden- en klein bedrijf. 

Realisering verloopt niet via een top-down benadering zoals het 

grondig slopen en herbouwen van een buurt, maar door bottom-

up interventies kunnen cruciale actoren in het gentrificatieproces 

worden verleid een stukje stad op microniveau te ontwikkelen.

Het sneeuwbaleffect wordt gestart in drie unieke en elk cruciale 

gebieden. De Vestdijk, Geldropseweg en Rochusbuurt kwamen uit 

de analyse naar voren als drie gebieden waar de creatieve industrie 

zich op een bijzondere manier manifesteert en waar bovendien 

een stedebouwkundige opgave ligt om de creatieve industrie te 

versterken.

In de panden aan de Vestdijk is het de leegstand welke ruimte biedt 

voor creatieve initiatieven, maar tegelijkertijd zorgt een dergelijke 

tijdelijke ingebruikname voor het stagneren van groei van die 

initiatieven. De opgave ligt besloten in de fysiek-ruimtelijke condities, 

die momenteel de reden zijn voor de levenloosheid maar in de 

toekomst de reden kunnen zijn voor ingebruikname van het gebied.

De Geldropseweg gaat een toekomst tegemoet van expliciete 

verkeerskundige veranderingen en impliciete programmatische 

en sociaal-ruimtelijke consequenties. Ten oosten van de 

verkeersdoorstromende Vestdijk en ten westen van het geplande 

winkelgebied ontstaat een tussenzone. Kleinschalige detailhandel, 

horeca, kantoren en leegstand kenmerken nu die tussenzone; deze 

diverse functionaliteit zou een goede voedingsbodem kunnen zijn 

voor de etalage- en consumptiefase van lokale creatieve producten 

en goederen. Bovendien biedt de toekomst mogelijkheden om een 

aangename verblijfs- en ontmoetingsruimte te creëren. 

De Rochusbuurt manifesteert zich als geschikt klimaat voor een 

generatie pioniers die de gentrificatie in eerste instantie aan kan 

wakkeren. De identiteit van deze buurt als ‘kunstenaarsbuurt’ galmt 

nog rond, hoewel die het afgelopen deccenium is afgezwakt. De 

opgave in deze buurt ligt in het profileren van de ‘kunstenaarsbuurt’ 

en deze identiteit ook weten vast te houden. 

3.1 STRATEGIE VOOR OUD-STRATUM
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VESTDIJK

GELDROPSEWEG

ROCHuSBuuRT
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Context
De potenties liggen niet in het huidige programma, maar in de 

stedebouwkundige, ruimtelijke kwaliteiten van de kavels, namelijk:

•	 een centrale en betaalbare vestigingslocatie in Eindhoven;

•	 de zichtbaarheid vanaf verkeersas Vestdijk en de Dommel;

•	 de bereikbaarheid en goede parkeervoorzieningen;

•	 de grote korrel van de kavels, welke grootschaligere 

ontwikkelingen mogelijk maakt.

3.2 DEELSTRATEGIE VOOR DE VESTDIJK

Deze kwaliteiten sluiten goed aan bij een aantal belangrijke 

programmatische behoeftes van de creatieve industrie van Eindhoven:

•	 collectieve werkruimtes voor startende creatieven;

•	 kleine zelfstandige werkruimtes in de binnenstad voor 

startende creatieve ondernemers;

•	 (middelgrote) doorgroeiwerkruimtes voor de kleine 

onderneming (5-10 werknemers) in de binnenstad

•	 Collectieve voorzieningen en informele 
ontmoetingsplekken voor zowel ondernemers als creatieve 

consumenten.
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Deelstrategie
De oorzaak voor de leegstand in de panden op de Vestdijk ligt ten dele 

in de overdimensie van de panden en hun kavels. Deze overdimensie 

zit in de Schellensfabriek, voormalige industriehallen en leegstaande 

bedrijfspanden, zoals te zien op de foto’s op de linkerpagina..

Naast de overdimensie zijn ruimtelijke kwaliteiten de oorzaak van de 

levenloosheid op de Vestdijk. Deze zijn tegenstrijdig:

•	 de uniforme gevel van de Schellensfabriek kan slechts één 

gezicht laten zien en daardoor geen interne ontwikkelingen 

tonen (zie foto rechtsboven). Het doorbreken van de gevel in 

combinatie met stimulering van pluriforme groei, is nodig om de 

potenties van de creatieve industrie te laten zien.

bestaande bebouwing

nieuwe bebouwing

nieuw: doorgroeiwerkplekken

parkeerplekken

projectgebied

•	 De pluriformiteit van de aaneengesloten kavels tegenover 
de Schellensfabriek kunnen wel groei (van micro tot macro) 

laten zien, maar hier zorgt de versnippering van ruimtelijke 

ordening en ingebruikname van panden ervoor dat die groei 

slecht waarneembaar wordt (zie de onderste foto hierboven). 

Uniformiteit in gebruik van de panden en kavels is nodig om de 

branding van de al gaande groei eenduidig te etaleren. 
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HET SCHELLENSTERREIN

Het overgrote deel van de Schellensfabriek kan worden vervangen 

door een nog onbeschreven bouwblok, een carte blanche waar 

groeiende creatieve ondernemingen de kans krijgen groot te worden. 

Dit kunnen kleine ondernemingen zijn die denken in de toekomst 

meer ruimte nodig te hebben (1), of al gegroeide ondernemingen 

zijn, die graag een betaalbaar, zichtbaar en middelgrote kavel midden 

in de stad huren, waar zij hun eigen bedrijf kunnen neerzetten (2).

Naast dit particuliere gedeelte blijft de noordelijke punt van de 

Schellensfabriek bestaan, waar al een solide basis van creatieve 

industrie is gevestigd (MAD Emergent Art Center, creatieve zzp-ers 

en freelancers). (3)

(3)

160 m2 (2x 10x8)

208 m2

256 m2 (2x 16x8)

288 m2

320 m2 (2x 20x8)

(1)

(2)

(3)

bestaande bebouwing

nieuwe bebouwing

nieuw: doorgroeiwerkplekken

parkeerplekken

projectgebied

(4)

(4)

(4)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

De doorgroeipanden (1) staan net als 2-onder-1-kap-woningen aan 

elkaar en hebben daardoor over de hele lengte bereikbaarheid met 

de auto. De panden staan tegen de achterwand van het terrein en 

vormen daarmee als het ware de achtergrond waartegen vrije kavels 

individueel worden bebouwd.

Een doorgroeipand kan uit onderstaande oppervlakten bestaan. Bij 

oplevering moet een bedrijf de mogelijkheid hebben zijn de grootte 

van zijn startpand te bepalen en deze in de toekomst uit te breiden 

via onderstaande mogelijkheden.

10m

16m

20m
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HET COLLECTIEF

Een groot aandeel van de huidige bebouwing kan gebruikt worden om 

in de vraagzijde van de creatieve industrie te voorzien. De bebouwing 

aan de straatzijde biedt een gevarieerde plint met etalageruimtes (4) 

en de daarachter verscholen oude bedrijfshallen zijn ideaal voor de 

productievoorzieningen, zoals een gemeenschappelijke werkplaats 

of materialenlab (5). Uniformiteit kan worden behaald door de 

ontwikkeling van broedplaatsen en collectieve voorzieningen (6). 

Hier kunnen zelfstandige creatieven in een campusachtige setting 

hun carrière starten. De broedplaatsen antwoorden hiermee op 

de groeiende ruimtevraag naar kleine atelier- en werkruimten bij 

Stichting Ruimte. 
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toekomstsituatie: doorstroming op de Vestdijk en aanleg van een plein, winkelvoorzienin-

gen	en	een	laanachtig	straatprofiel	in	het	Oosten	(bureau	Tarra).

3.3 DEELSTRATEGIE VOOR DE GELDROPSEWEG

Context
In de strategie fungeert de Geldropseweg als ruggengraat van de 

creatieve wijk. De ruggengraat is de centrale as die het lichaam als 

het ware bij elkaar houdt. De centraliteit van de ruggengraat moet 

worden gezien als potentie om de sfeer en activiteiten die door de 

creatieve wijk gonzen, te weerspiegelen in de winkeletalages aan de 

Geldropseweg.

Een corresponderende ontwep voor de ruggengraat van de wijk 

omvat een centrumstedelijk programma, fysiek-ruimtelijke 

centrumstedelijke kwaliteiten en een sociaal-ruimtelijk 
centrumstedelijk gebruik.

Hoewel centraliteit vanuit fysiek-ruimtelijk oogpunt hier op een 

logische plaats zit, heeft de kruising Geldropseweg-Vestdijk nog 

geen corresponderende programma zoals cafés, een terras of een 

plein.  Een dergelijk programma straalt die centraliteit uit door een 

pluriform sociaal-ruimtelijk gebruik; op elk moment van de dag is er 

wat te zien of te beleven, de verblijfskwaliteit is er groot. 

Verblijf- en ontmoetingsplekken (third spaces) blijken cruciaal voor 

de creatieve klasse (zie pag. 14, 16 en 17) en zorgen bovendien 

voor verduidelijking en bevestiging van de rol van de Geldropseweg 

als winkelstraat. 

De huidige verkeerssituatie waarbij vijf wegen worden verknoopt op 

één kruispunt, laat echter weinig verblijfskwaliteit toe.

De intentie om het straatprofiel van de Geldropseweg aan te pakken 

suggereert de komst van flanerend winkelpubliek, wat expliciet kan 

worden vertaald in het programma aan de Geldropseweg. Voor de 

creatieve industrie is deze omslag - naar ruimte voor verblijvend 

publiek - een kans om haar goederen en diensten te etaleren en ter 

consumptie aan te bieden. 

Stedebouwkundig ontwerpbureau Tarra laat op haar website zonder 

tekst en toelichting enkele visualisaties van een nieuw straatprofiel 

zien. De cruciale elementen in het straatprofiel - een dubbele 

bomenrij, gescheiden fietspaden en een nieuw te realiseren plein - 

zijn verwerkt in de kaart hierboven. Dit is derhalve een schematische 

weergave van de toekomstige verkeersituatie.
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plein

terras

Deelstrategie
De ontwikkeling van de Geldropsweg tot centrale as van de creatieve 

buurt van Eindhoven krijgt vorm door kleinschalige interventies, 

gerichte impulsen in het publiek domein en ruimte voor lokale 

initiatieven. Een eerste set aan interventies zet de lijnen uit voor 

verdere ontwikkeling. Door deze interventies strategisch neer te 

zetten, is strakke regulering niet nodig om toch tot een succesvolle 

eindfase te komen.

Programma

Het bestaande programma wordt in een eerste fase aangevuld met 

een drietal soorten functies:

- publieke functies met bovenlokale aantrekkingskracht,

- third spaces; informele verblijfs- en ontmoetingsplekken,

- atelier-woning-combinaties.

De eerste fase biedt geen verzadiging, maar geeft juist de ruimte voor 

toekomstige ontwikkelingen in verschillende richtingen. De schema´s 

hierboven geven voorbeelden: na de eerste set interventies kan de 

creatieve industrie zich bijvoorbeeld gaan verdichten of verlengen.

Het publieke domein

Belangrijk is de programmering, het functioneren en de schaal van 

het terras, de winkelboulevard en het plein.

Beeldkwaliteit

De Geldropseweg wordt al gekenmerkt door een pluriform en levendig 

straatbeeld (zie foto links). Voor het veranderende programma in 

de eerste fase worden exlpiciete uitgangspunten voorgelegd wat 

betreft de beeldkwaliteit van de gevels aan de straat. De plint is 

daarbij in het bijzonder belangrijk.

Verkeer

Het ontwerp kent twee straatprofielen en heeft daarnaast drie 

soorten aansluiting op de huidige wegenstructuur

Toekomstscenario: verdichting

Toekomstscenario: verlenging

Eerste interventies



76

3.4 DEELSTRATEGIE VOOR DE ROCHUSBUURT

Context
De kansen voor de Rochusbuurt liggen besloten in de fijnmazige 

structuur en is een belangrijke drager van de identiteit als 

kunstenaarsbuurt. Het op de kaart zetten van de kunstenaarsbuurt 

gebeurt enerzijds door de branding van al gaande creatieve en 

culturele activiteiten naar buiten toe, en anderzijds door het 

aanmoedigen van de vestiging van pioniers, lokaal opererende 

zelfstandigen. Zij kopen een oude woning op en leggen de creatieve 

potenties van de buurt bloot door de ontwikkeling van een atelier 
of werkplek aan de woning. Het aanmoedigen van de vestiging 

van deze groep bewoners verloopt ten eerste door het opzetten van 

culturele ontmoetingsplekken en voorzieningen. Bovendien kan de 

gemeente micro-ontwikkelingen stimuleren door het aanbieden van 

bouwkundige hulp en een soepel vergunningenbeleid.

Deelstrategie
De strategie van de Rochusbuurt is drieledig en bestaat uit 

verschillende type interventies, elk op een ander organisatorisch 

niveau:

1. stimulering vanuit gemeente voor de vestiging van creatieven-

aan-huis, welke zich dus op operationeel niveau begeeft. 

2. een beeldkwaliteitsplan waarin specifieke te behouden 

kwaliteiten van de huid van de buurt staan beschreven, bedoeld 

als handvat voor toekomstige ontwikkelingen. 

3. ontwikkeling van een viertal potentiele culturele 

ontmoetingsplekken, strategisch gelegen in de Rochusbuurt.
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Stimulering van de vestiging van pioniers die een eigen atelier of 

werkplek aan de woning ontwikkelen. Dit kunnen zowel nieuwe 

bewoners als bestaande kunstenaars-bewoners zijn. 

Voor kunstenaars moet een dergelijke verbouwing de moeite waard 

zijn, dat wil zeggen dat hij er in de eerste plaats veel voldoening uit 

moet kunnen halen, inherent hieraan is de uiting van creativiteit in 

de verbouwing zelf. 

Op de tweede plaats moet een verbouwing haalbaar en uitvoerbaar 

zijn. Dat betekent een soepel welstandsbeleid voor deze specifieke 

atelier-aan-huis-combinaties en bovendien hulp vanuit de gemeente 

(architecten en tekenaars) bij de uitvoering van de verbouwing. 

Standaardoplossingen kunnen worden aangeboden zoals hieronder 

gevisualiseerd.

Tot slot kunnen kunstenaars gestimuleerd worden om hun atelier-

aan-huis integraler onderdeel te laten zijn van de buurt door er een 

publiekelijke functie aan toe te kennen. Dit kan zijn een expositieruimte 

of winkel, maar ook een cursusruimte of een theehuis.

Atelier naast de woning en aan 

de straatzijde

Atelier in de woning

Atelier op het kavel en etalage 

aan straatzijde

Atelier achter op het kavel en 

daar aan de straatzijde

1.  VERLEIDEN TOT BOUW VAN EIGEN ATELIER

Om te garanderen dat de bouwprojecten met de vestiging van 

kunstenaarspioniers bijdragen aan de eerste stap van de gentrificatie, 

worden wel voorwaarden gesteld:

•	 De verbouwing behelst een atelier of werkplek in een van de 

tien creatieve sectoren, aan of in de woning;

•	 Om te voorkomen dat deze creatieven stagneren in hun groei, 

mag men een beperkt aantal werknemers in dienst hebben;

•	 De verbouwing mag niet meer dan een kavel breed zijn (dus 

geen samensmelting van kavels) en moet een secundaire 

functie naast het wonen blijven;

•	 Het atelier moet een eigen ingang hebben aan de straatzijde;

•	 Het atelier moet goed zichtbaar zijn vanaf de straat;

•	 Vormgeving, materiaalgebruik en eventuele toekomstige 

verbouwingen moeten geheel worden vrijgelaten; wel moet een 

atelier bij oplevering in definitieve staat zijn.
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Pluriform straatbeeld 

De Rochusbuurt kent verschillende gezichtend met zeer uiteenlopende 

bouwstijlen. Door afgelopen eeuw is de huid gaan verdichten. Dankzij 

de fijnmazige verkaveling en de vele individuele bouwprojecten 

heeft de huid op een aantal plekken een karakteristiek en pluriform 

straatbeeld. Meervoudig ruimtegebruik (wonen boven commercie, 

horeca of kantoren) draagt daarnaast bij aan de levendigheid.

De te behouden beeldkwaliteit bestaat uit hetvolgende:

•	 commerciële en bijzondere functies in de plint

•	 zichtbaarheid van het meervoudig ruitmegebruik aan de gevel

•	 verspringing tussen gebouwen ten opzichte van de straat

•	 bouwhoogtes met onderling grote verschillen maar altijd tussen 

6 en 12 meter. De bebouwing is daardoor toch familie van elkaar.

De paars gekleurde bebouwing zijn afzonderlijk van beperkte 

toegevoegde waarde voor de beeldkwaliteit; belangrijker is het 

ensemble van geschakeerde bebouwing. Behoud van bovenstaande 

functies, plinten, verspringing en diversiteit in bouwhoogtes is 

derhalve een belangrijke eis voor behoud van de beeldkwaliteit.  

De fijnmazige huid van de Rochusbuurt draagt in grote mate bij aan 

de identiteit van de kunstenaarsbuurt. De huid bestaat uit individueel 

aanwijsbare gebouwen met specifieke kwaliteiten. De te behouden 

kwaliteiten worden beschreven middels een drietal typen, waarin elk 

gebouw kan worden gecategoriseerd.

2 .  BEELDKWALITEITSPLAN VOOR DE HUID
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Vooroorlogse luxe woningen (1860-1930)

De vooroorlogse luxe woningen steken af naast de hoogstedelijke 

appartementencomplexen ernaast, uit de jaren ´70. Het ensemble 

van enkele twee-onder-één-kap-woningen aan de Stratumsewijk 

valt op en is daarom belangrijk voor de beeldkwaliteit aan de huid 

van de Rochusbuurt.

Het betreffen individuele bouwprojecten die tot op heden goed 

onderhouden zijn gebleven. Voor deze bijzondere bebouwing geldt 

in het beeldkwaliteitsplan dat zij in oorspronkelijke staat behouden 

dienen te worden. Voor de vier woningen in het zuiden hebben 

bovendien de status van gemeentelijk monument. 

Rijtjeswoningen uit de Wederopbouw

In de Wederopbouw is de Rochusbuurt een van de gebieden in 

Eindhoven geweest waar volkshuisvesting leidde tot een dan 

nog onbekende schaal van projectontwikkeling. De vele kleine 

eengezinswoningen representeren samen een belangrijke periode in 

de historische stadsontwikkeling van Eindhoven. 

De woningen zijn altijd 2,5 of 3,5 bouwlagen hoog en hebben een 

typerende groot schuin dak. De forse daken vormen een belangrijk 

element in de beeldkwaliteit van deze woningen. Daarnaast zijn de 

bakstenen gevels met hun gedetailleerde afwerkingen in de kozijnen 

en dakranden drager van beeldkwaliteit. Tot slot is ook de diepte van 

de kavels belangrijk voor de beeldkwaliteit. 

De gekleurde woningen (op de kaart links) staan op belangrijke 

zichtlocaties en vormen een tweede gezicht van de Rochusbuurt. 

De woningen en in het bijzonder bovengenoemde kwaliteiten dienen 

behouden te worden. 
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restaurant

café

speeltuin
voormalig      
cultureel café

De Blauwververij
toekomstig buurthuis

leegstaand pand
potentieel ontmoetingspunt

toekomstig 
park

Van het bruisende culturele leven in de oude kunstenaarsbuurt 

resteren nog enkele cafés als ontmoetingsplek. Een buurthuis of 

cultureel café is belangrijk voor de sociale cohesie van de buurt en 

dit wordt nog belangrijker wanneer de kunstenaarsidentiteit terug 

op de kaart wordt gezet.

Met de bouw van twee wooncomplexen door Wooninc worden 

ook twee voorzieningen gerealiseerd: (a) een intiem park en 

(b) een buurthuis in monument ‘de Blauwververij’. Naast deze 

geplande voorzieningen kent het gebied twee andere potentiële 

sociale plekken: (c) het voormalige cultuurcafé kan in hetzelfde 

(leegstaand) pand worden herontwikkeld. Hiermee wordt de 

vergeten cultuurhistorische plek in ere hersteld. Tot slot bevindt zich 

in de Rochusbuurt een leegstaand, ongebruikt pand op een zichtbare 

locatie (d). Dit pand heeft in stedebouwkundig opzicht potenties als 

sociaal ontmoetingspunt en kan derhalve positief bijdragen aan de 

sociale cohesie.

(a) toekomstig park in een nieuw bouwblok (b) de Blauwververij: monument en toekomstig buurthuis

3.  NIEUWE ONTMOETINGSPLEKKEN
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(d) ongebruikt pand met stedebouwkundige potentie

(c) voormalig cultuurcafé
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3.5 STEDEBOUWKUNDIG ONTWERP: GELDROPSEWEG

plein

terras
creatieve winkelboulevard

Deelstrategie
De ontwikkeling van de Geldropsweg tot centrale as van de creatieve 
buurt van Eindhoven krijgt vorm door kleinschalige interventies, 
gerichte impulsen in het publiek domein en ruimte voor lokale 
initiatieven. Een eerste set aan interventies zet de lijnen uit voor 
verdere ontwikkeling. Door deze interventies strategisch neer te 
zetten, is strakke regulering niet nodig om toch tot een succesvolle 
eindfase te komen.

De Geldropseweg heeft een centrale rol in de verwezenlijking 

van het gentrificatieproces. De komst van de eerste generatie 

pioniers worden in deelgebieden ‘Vestdijk’ en ‘Rochusbuurt’ op twee 

verschillende manieren gestimuleerd; op de Vestdijk worden vooral 

startende zelfstandige creatieven aangetrokken, in de Rochusbuurt is 

dit de kunstenaar. De Geldropseweg speelt hierop in met de volgende 

stappen voor de gentrificatie:

1. 

2. Ontwikkeling van een aantal sleutellocaties met de 

eerste generatie pioniers als gebruikers. De sleutellocaties 

weerspiegelen en etaleren de positieve ontwikkelingen die 

(elders) in de wijk plaatsvinden.

3. De komst van midden- en klein bedrijf (die wordt aangetrokken 

door de voorzieningen uit stap 2) vinden hun plek op de 

Vestdijk.

4. De komst van een tweede generatie: consumenten van de 

creatieve lifestyle. Wonen en werken vindt niet zozeer in de 

creatieve sector plaats, maar deze consumentengroep omringt 

zich graag met creatieve goederen, evenementen en plekken. 

Bovendien speelt een groot deel van hun sociaal leven zich af 

buiten de woning, op informele ontmoetingsplekken. Daarmee 

brengen zij levendigheid in het publieke domein.

Het ontwerp kent vier elementen: programma, gebruik van het 
publieke domein, beeldkwaliteit en verkeer. Aan de hand van 
deze elementen wordt het ontwerp in vier plannen uitgelegd.
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plein

terras
creatieve winkelboulevard
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PROGRAMMA

De essentie van het programmatisch plan is een eerste fase van 

interventies, waarna het gebied zich in een later stadium op 

verschillende manieren verder kan ontwikkelen. Het ontwerp beslaat 

daarom niet de eindfase, maar slechts een startpunt. Mogelijke 

latere stadia zijn als schematische strategieën uitgewerkt.

De categorisering in het programmatisch plan is gebaseerd op de 

analyse (zie pagina 30). Het gebruik en de manifestatie van een 

type ruimte van de creatieve ruimtes kan worden verdeeld in drie 

categorieën:

- informele ruimtes

- introverte ruimtes

- extraverte ruimtes

De informele ruimte (bar, café, park, gallerie) is daarmee een 

aanvulling op de in de analyse gemaakte onderverdeling tussen 

introverte ruimtes (kantoor, atelier, studio) en extraverte ruimtes 

(winkel, museum/expo, podium). De informele ruimte behoort niet 

per se tot de creatieve sector, maar alle genoemde introverte en 

extraverte ruimtes in dit plan behoren hier wel altijd toe.

Ontwerp
In de huidige situatie kent de Geldropseweg in het noordwesten 

enkele informele ruimtes, zoals een indiaas restaurant en een 

lunchcafé. Verderop overheerst de winkel (extraverte ruimte). Het 

ontwerp betreft hoofdzakelijk de toevoeging van een drietal soorten 

interventies:

1. third spaces; informele verblijfs- en ontmoetingsplekken
Cafés, restaurants, verhuurbare vergaderzalen en een werkcafé 

zijn allemaal denkbaar in het bouwblok aan de noordkant van de 

Geldropseweg. Door afwisseling tussen een lunchroom, nachtcafé, 

restaurant of werkcafé ontstaat levendigheid en bedrijvigheid over 

de hele dag. De informele voorzieningen functioneren als trekker 

voor het publiek van creatieven en creatieve consumenten, maar 

in het bijzonder functioneren zij ook als verkeersremmer door de 

nadruk op het verblijvend verkeer, voelbaar aan het begin van het 

terras.

2. publieke functies met bovenlokale aantrekkingskracht
Als extraverte ruimtes verschijnen op het plein publieke functies 

zoals een expositieruimte en een filmhuis, welke tegelijkertijd een 

informele plek zijn. Op de hoek van het plein met de Geldropseweg 

wordt het winkelaanbod uitgebreid met verwante designwinkels. 

Zo ontstaat er een interessante combinaties van interieur- en 

accessoires winkels.

3. atelierwoningen 

Op de hoekpunten van de Rochusbuurt wordt de kunstenaarsbuurt 

aan het passerende winkelpubliek getoond. De kunstenaar werkt en 

woont in de hoekwoning en gebruikt deze bovendien voor een semi-

publieke functie, zoals een expositieruimte, winkel, workshopruimte 

of zelfs een theehuis. Het terugkerende atelier-aan-huis krijgt een 

herkenbaar ritmisch patroon in het straatbeeld. 
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Zie de bijlagen voor 

grotere formaten 

van deze kaarten.



86

Vervolgscenario’s
De eerste interventies openen de mogelijkheden voor het bewandelen 

van verschillende paden. Zie de bijlagen voor grotere formaten van 

bijbehorend kaartmateriaal. In onderstaande schema’s worden vier 

mogelijke scenario’s geschetst.

Toekomstscenario: vermenging

Informele ruimte
café, restaurant, podium, bioscoop

Extraverte ruimte
winkel, expositie, gallerie

Introverte ruimte
kantoor, atelier, studio

Programmatisch plan

10 m 20 m 50 m

Toekomstscenario: vermenging
Dankzij het onbeslist laten van bepaalde gebouwbestemmingen 

ontstaat er ruimte voor initiatieven. Zo kan een kunstenaar een 

atelier oprichten te midden van het horecacluster, of komt het 

kantoor van de Dutch Technology Week-organisatie te midden van 

designwinkels. De ontworpen kleuring van informele, introverte en 

extraverte ruimtes kan in dit scenario zich vermengen en leiden zo 

tot innovatieve en verrassende combinaties.

Toekomstscenario: verdichting

Informele ruimte
café, restaurant, podium, bioscoop

Extraverte ruimte
winkel, expositie, gallerie

Introverte ruimte
kantoor, atelier, studio

Programmatisch plan

10 m 20 m 50 m

Toekomstscenario: verdichting
Dit scenario gaat uit van verdichting van de huidige composities van 

functies. Er kunnen meer informele ontmoetingsplekken ontstaat 

in de noordkant van de Geldropseweg, het aantal atelierwoningen 

aan de kant van de Rochusbuurt kan worden geïntensiveerd, en 

een succesvolle winkelboulevard kan de komst van meer en diverse 

extraverte ruimtes aantrekken: een podium, gallerie of winkels. 

Toekomstscenario: verkleuring

Informele ruimte
café, restaurant, podium, bioscoop

Extraverte ruimte
winkel, expositie, gallerie

Introverte ruimte
kantoor, atelier, studio

Programmatisch plan

10 m 20 m 50 m

Toekomstscenario: verkleuring
Net als het scenario ‘vermenging’ gaat dit scenario uit van een 

verandering van het type ruimtes. In dit geval gaat het om een 

gedeelte van de straat dat bijvoorbeeld van extravert naar introvert 

transformeert. Deze verkleuring betekent geen teloorgang van 

eerdere interventies, omdat een dergelijke verkleuring altijd een 

reactie is op de eerste gemaakte stappen.

Toekomstscenario: verlenging

Informele ruimte
café, restaurant, podium, bioscoop

Extraverte ruimte
winkel, expositie, gallerie

Introverte ruimte
kantoor, atelier, studio

Programmatisch plan

10 m 20 m 50 m

Toekomstscenario: verlenging
Met dit scenario wordt de extensie bedoeld van het creatief domein 

in de straat. De creatieve winkelboulevard kan dus langer worden. 

Het plein wordt dan geen eindpunt meer van de boulevard, maar 

een tussenstop of centrale plek. Vanwege de eigenschappen van 

de huidige bebouwing zijn hier vooral introverte ruimtegebruiken 

denkbaar, zoals een kantoor of studio. 
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Een levendig publiek domein een een divers aanbod van publieke 

functies worden door de creatieve industrie hoger gewaardeerd dan 

gemiddeld (‘Amsterdam, the place to be...’ DRO Amsterdam, 2006). 

De waardering zit vooral in het gevoel van centraliteit en een ruime 

keuze in recreatieve en culturele activiteiten en horecagelegenheden. 

Meer dan andere sectoren besteedt de creatieve industrie haar tijd 

in publieke sfeer, op informele ontmoetings- en verblijfsplekken. 

Dit beperkt zich niet tot vrijetijdsbesteding, maar juist ook tijdens 

werkuren. Zoals op pagina 17 al is toegelicht, vloeien werk en 

vrijetijd met name in de creatieve sector samen als gevolg van het 

leven van een ‘creatieve lifestyle’. 

De uitgangspunten voor het publieke domein zijn dan ook gericht 

op het langzame en verblijvende publiek: de terrasjespikker, de 

boulevardstruiner, de galleriebezoeker. 

PUBLIEK DOMEIN

10 m 20 m 50 m

10 m 20 m 50 m
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Het terras
Aan de start van de creatieve 

winkelboulevard ontstaat een 

terras dat zich uitstrekt van 

gevel tot gevel. Daar waar het 

terras het autoverkeer kruist is 

het terras dominant. Een kleine 

verhoging voor het autoverkeer 

onderstreept deze dominantie.

Het terras wordt bestraat 

met klinkers van eenzelfde 

kleurstelling als de binnenstad., 

waar de bestrating een rode 

loper vormt en zo het domein 

van de voetganger benadrukt. 

De klinkers worden doorgezet 

op de weg, tot aan de kruising 

met de St.Jorislaan. Een kleine 

verandering van kleur geeft 

samen met een hoogteverschil 

van 70 mm het verschil aan 

tussen trottoir/terras en rijbaan.

Een dubbele rij met eenzelfde 

type, kleine bomen kenmerkt 

de brede winkelboulevard. Het 

brede trottoir biedt daarnaast 

de ruimte voor een buitenterras 

voor de deur van restaurants 

en cafés. Ook de designwinkels 

verderop zijn voorzien van 

een breed trottoir. Ter hoogte 

van het terras worden grotere 

en diversere bomen (eiken of 

populieren bijv.) ingezet om de 

nadruk te leggen op het terras 

als overgangszone.
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Het plein
Het plein dat door bureau Tarra 

wordt voorgesteld vormt een 

landmark aan de creatieve 

winkelboulevard. Dit punt 

wordt mede gemarkeerd door 

twee  grotere gebouwen en 

functioneren als bekroning 

op de winkelboulevard. Twee 

publieke trekkers maken 

gebruik van zichtlijnen vanuit 

de winkelboulevard en het plein. 

Geschikte functies hiervoor zijn 

een filmhuis en een meervoudig 

gebruikte expositieruimte, waar 

bijvoorbeeld ook geluncht kan 

worden. De publieke functies op 

het plein brengen bedrijvigheid 

en dragen daarmee bij aan een 

levendig pubiek domein. 

De rijweg wordt ter hoogte 

van het plein nogmaals 

onderbroken door het domein 

van de voetganger. Er ontstaat 

een extreme versie van een 

zebrapad, waar autoverkeer 

duidelijk ondergeschikt is aan de 

voetganger. 

Evenals het terras is het plein 

rijk aan diverse grote bomen.  

Deze bieden beschutting en 

zorgen samen met de winkels 

en terrassen voor een prettige 

verblijfsruimte.
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De Geldropseweg wordt al gekenmerkt door een pluriform 

straatbeeld, welke positief bijdraagt aan de levendigheid op straat. 

Voor het veranderende programma in de eerste fase worden 

exlpiciete uitgangspunten voorgelegd wat betreft de beeldkwaliteit 

van de gevels aan de straat. De plint is daarbij in het bijzonder 

belangrijk.

BEELDKWALITEIT

1. Third spaces; informele verblijfs- en ontmoetingsplekken
In de eerste set aan interventies verschijnen nieuwe third spaces om 

het terras en het plein als centrale punten. Dit nieuwe programma 

kan worden verwezenlijkt in de huidige bebouwing mits er een aantal 

architectonische aanpassingen worden gedaan:

•	 verbeterde toegankelijkheid van de plint voor de voetganger

•	 het op straat blootleggen van het programma binnenin het 

gebouw: 1 - toevoegen van deuren en ramen, 2 - verlenging 

van de horeca op het terras, 3 - opentrekken van gevels.

10 m 20 m 50 m

10 m 20 m 50 m

1 1

2 2

3 3

1
2

3
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2. Publieke functies met bovenlokale aantrekkingskracht
Aan de winkelboulevard en het plein ontstaan in de eerste set 

interventies en toekomstscenario’s verschillende publieke functies. 

Voor de beeldkwaliteit zijn er twee typen belangrijk:

1. de twee hogere gebouwen aan het plein; ‘Art&Food’ en het 

Filmhuis (zie onderstaande tekening). De gevels worden 

gebruikt als expressie en ter promotie van het programma.

10 m 20 m 50 m

10 m 20 m 50 m

2. de designwinkels, die worden gekenmerkt door een gevarieerd 

straatbeeld van kleine winkels aan de voorzijde en een grotere 

bedrijfshal aan de achterzijde. Op de foto hiernaast is af te lezen 

hoe divers deze gebouwen zich uiten aan de Geldropseweg. 

Belangrijk is bovendien de kleine, menselijke schaal van de 

winkels. In onderstaande tekening is de bestaande situatie naar 

rechts toe verlengd.
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3. atelierwoningen
De aangewezen atelierwoningen betreffen specifieke gebouwen op 

de hoeken van de zijstraten aan de Geldropseweg. De beeldkwaliteit 

van deze hoekwoningen ligt besloten in hun functie als ‘poorten’ 

naar de kunstenaarsbuurt die erachter ligt en daarmee hun kracht 

om lokale productie en diversiteit te weerspiegelen. De hieronder 

getoonde conceptschets is sprekend voor de poortfunctie. De 

atelierwoningen hoeven dus geen torens te zijn of fel bekleed te 

worden. Wel is het cruciaal dat de gevel aan de zijstraat wordt 

gebruikt, dat de ateliers de kleine schaal van de Rochusbuurt 

weerspiegelen, en dat duidelijk is dat de ateliers fungeren als kleine 

winkels, waar bezoekers te allen tijde welkom zijn.

10 m 20 m 50 m

10 m 20 m 50 m
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Willem van Hornestraat

Hoefkestraat

st.rocHusstraat
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De dominantie van het autoverkeer op de Vestdijk wordt 

overmeesterd door de straat als domein voor langzaam en 

verblijvend verkeer. Over de hele lengte van de boulevard dwingt 

de smalle straat de auto tot een tweederangspositie. Na het plein 

gaat deze over in het laanprofiel zoals verder op de Geldropseweg. 

Er volgen dus twee verschillende straatprofielen, zie de doorsneden 

op de volgende pagina.

Wat betreft aansluiting op de bestaande wegenstructuur heeft het 

ontwerp te maken met drie soorten aansluitingen: 

1. op de Vestdijk; de toekomstige functie van de Vestdijk als 

centrumontsluiting betekent een hoge verkeersintensiteit 

VERKEER

10 m 20 m 50 m5

10 m 20 m 50 m5

van noord naar zuid. Door het ontwerp wordt het verkeer 

ontmoedigd te gaan sluipen over de Geldropseweg. Een kleine 

rotonde zorgt bovendien voor een soepele doorstroom ter 

hoogte van de kruising.

2. aansluiting op de zijstraten; in de huidige situatie hebben veel 

zijwegen al een oprit-aansluiting op de Geldropseweg. In de 

nieuwe situatie blijft het verkeer uit de zijstraten voorrang 

verlenen aan het doorgaand verkeer op de Geldropseweg.

3. aanlsuiting op het verlengde van de Geldropseweg; een brede 

laan met een dubbele rij bomen en een middenberm met 

begroeiing. Het tweede straatprofiel maakt de overgang van 

alleen een dubbele bomenrij, naar het begroeide laanprofiel.

straatprofiel 1

straatprofiel 2
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4,0 m+ 1,7 m 3,0 m 1,7 m 4,0 m+ 2,0 m+ 1,7 m 3,0 m 1,7 m 3,0 m + 3,0 m2,0 m

Straatprofiel 1
In onderstaande doorsnede is de smalste variant van straatprofiel 

1 getekend. De klinkerweg heeft aan beide kanten een brede 

fietssuggestiestrook van 1,7 meter. Autoverkeer van beide richtingen 

delen dezelfde smalle weg (3,0 meter) waarop zij veel rekening 

met elkaar moeten houden. Autoverkeer wordt ondergeschikt aan 

fietsverkeer omdat een auto een fietser niet kan inhalen als er een 

tegenligger nadert en dus moet wachten.

De weg wordt van het trottoir onderscheden door een stoeprand 

van 7 cm en een andere klinker.

Straatprofiel 2
In onderstaande doorsnede is de smalste variant van straatprofiel 

2 getekend. De klinkerweg wordt gescheiden door een middenberm 

met beboming. De fietssuggestiestroken van 1,7 meter breed 

worden doorgetrokken, maar hier heeft elke rijrichting een rijweg 

van 3,0 meter. Dit betekent voor auto’s een rustiger straatprofiel, 

maar de auto blijft goed op het fietsverkeer moeten letten.

Het trottoir wordt hier smaller en biedt slechts op enkele plaatsen 

ruimte voor een bomenrij. 
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TERUGKOPPELING

De kracht van dit project zit in de strategie en de uitgebreide 

aanloop er naar toe. Het was geen makkelijke, maar wel een hele 

leuke uitdaging om  een nog niet definitief plan met een ambitie 

van een in deze regio ongekende schaal te analyseren. In geen 

ander project heb ik zo intensief onderzocht in welke politieke en 

bestuurlijke context een plan als Brainport wordt ontwikkeld en wat 

dit voor consequenties heeft op de ruimtelijke uitwerking van het 

plan. Ik vond dit een heel interessante kant van het afstudeerproject 

en heb er dan ook wellicht meer tijd in gestoken dan nodig was. 

De waarschuwing op mijn tussencolloquium dat ik vooral het 

ruimtelijke aspect niet moest vergeten bleek een hele nuttige: ik 

heb voor mijn gevoel lang vastgezeten in het proces van analyse 

en conclusies naar visie en strategie. Terugkijkend denk ik dat de 

hoeveelheid informatie die ik tot me had genomen, teveel was om 

in één strategie en ontwerp naar voren te laten komen en dat ik 

daarom op zoek ging naar andere houvast, in de pure ruimtelijke 

elementen van het gebied. Achteraf gezien waren de pogingen om 

daarin houvast te zoeken onlogisch en lagen er toen al veel betere 

argumenten op tafel voor een gedegen visie en strategie. 

In de laatste twee weken begeleiding ben ik echt weer beginnen te 

denken vanuit de punten die ik al die tijd al had en heb eigenlijk 

daarmee de stap van analyse+conclusie naar visie+strategie schoon 

opnieuw gemaakt. Ik ben tevreden met de uiteindelijke visie en 

strategie en ben zelf ook overtuigd dat dit een grondige en gedegen 

aanpak is om de creatieve industrie in Oud-Stratum echt tot bloei te 

laten komen. 

In het ontwerp heb ik de nadruk gelegd op de Geldropseweg omdat 

hier enerzijds de strategie helder was, maar er anderzijds voor 

het uiteindelijke stedebouwkundig ontwerp nog wat vraagtekens 

openstonden. Bovendien vroeg de centrale rol van de Geldropseweg 

in de strategie om verdere uitwerking. Ik ben ook tevreden met 

mijn aanpak voor het ontwerp; ik heb het gevoel dat ik in de laatste 

begeleidingen veel nuttige kwesties heb kunnen bespreken, en dat dit 

uiteindelijk heeft geleid tot het ontwerp dat er nu ligt.

Tot  slot wil ik benadrukken dat ik heel gelukkig ben met de manier 

waarop ik ben begeleid. In eerdere Masterprojecten is wel een 

gedeelte van mijn eigen ‘handtekening’ zichtbaar geworden, maar ik 

voel oprecht mijn eigen stempel in dit afstudeerproject. Ik denk dat 

Pieter en Frank mijn eigen manier van analyseren, onderzoeken en 

ontwerpen goed naar boven hebben weten te halen.
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2012

JAN WILS (zelfstandig kunstenaar), Dagmar Cats, 10-04-2012

PEER VAN LINK (directeur ter Haar van Ling architecten) en MARK 

FRERKER (architect bij thvl architecten), Dagmar Cats, 10-04-2012

MARGRIET EUGELINK (directielid Van Aken architecten) en DAAN 

LAMMERS (architect bij van Aken architecten), Dagmar Cats, 12-

04-2012

RENé PARé (directeur MAD Emergent Art Centre), Dagmar Cats, 

01-05-2012

JOHN HORTER (directeur Pennings inside), Dagmar Cats, 01-05-

2012

MARTIEN HOUTE (vrijwilliger bij de Kunstuitleen), Dagmar Cats, 01-

05-2012

RUUD JANSEN (directeur van het CKE), Dagmar Cats, 02-05-2012

HANS MATHEEUWSEN (bestuurslid van Stichting Hertogstaat), 

Dagmar Cats, 04-05-2012

TOBI VAN SAMBEECK (namens Stichting Ruimte), Dagmar Cats, 

09-05-2012)

www.notaruimte.nl, december 2011 t/m maart 2012

www.brabantstad.nl, januari t/m april 2012

www.eindhoven.nl/brainport, december 2011 t/m maart 2012

www.eindhoven.nl/monumenten, februari t/m aptil 2012

www.sre.nl/brainport, december 2011 t/m maart 2012

www.strijp-s.nl, februari t/m maart 2012

www.buck.nl, december 2011

www.regiotwente.nl (Netwerkstad Twente), maart 2012

www.spontanestad.nl, april t/m mei 2012

www.tarra.nl/projecten, mei t/m juli 2012

www.wooninc.nl, april t/m juni 2012

www.nieuwbouwrochusbuurt.nl, maart t/m juli 2012

www.bag-viewer.nl (cultuurhistorische waardenkaart), maart t/m 

augustus 2012

www.capitald.nl, mei 2012

www.madefortalent.nl, mei 2012

Websites Interviews
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