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Voorwoord 

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeerproject aan 
de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit van 
Eindhoven. Dit project vormt een onderdeel van het  tweede 
afstudeeratelier BrabantStad waarin 17 studenten onderzoek 
gedaan hebben naar een stadscorridor in de stad Eindhoven. 
Dit atelier is gestart met het doel om middels een ‘bottom-
up’ benadering de sociaaleconomische positie en culturele 
identiteit van Brabant middels het ruimtelijk ontwerp te 
versterken.

Dit boekwerk vormt het tweede deel  en is daarmee 
het vervolg op de in de atlas BrabantStad geformuleerde 
analyses en aanbevelingen. Met een gemotiveerde groep 
hebben we, door middel van een bottom-up benadering, 
onderzoek gedaan naar een fragment in Eindhoven, Oud 
Strijp. De bijzonder prettige en hechte samenwerking met de 
ateliergenoten is ook in het individuele deel doorgezet. Ik ben 
Milou Chênevert, Daan Mulders en Jan Verhagen bijzonder 
dankbaar voor de interessante en leerzame periode.

In de verschillende fases tijdens het proces is de 
kritische en inhoudelijk verrijkende begeleiding van Pieter 
van Wesemael, Frank Suurenbroek en Hüsnü Yegenoglu 
onmisbaar geweest. Sjef van Hoof, die ik later heb gevraagd 
als derde begeleider, is van grote invloed geweest op het 
proces en het ontwerp en heeft met zijn scherpe vragen 
en humor de uitkomst van het plan naar een hoger niveau 
helpen tillen
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Resumé

Dit afstudeerverslag maakt onderdeel uit van een brede band aan 
onderzoeken en ontwikkelingsstrategieën die de uitkomst vormen van het tweede 
afstudeeratelier BrabantStad. Het atelier BrabantStad opent de discussie over de 
manier waarop stadsontwikkelingen benadert dienen te worden. Een van de meest 
unieke kwaliteiten van Brabantstad is haar mozaïekachtige opzet waarin een rijke 
verscheidenheid aan landschappen, steden, dorpen en cultureel erfgoed zorgt voor 
een fijnmazige menging van kwaliteiten in gebruik en beleving. 

Stedelijke ontwikkeling vindt momenteel veelal vanuit een top-down benadering 
plaats. Deze methode heeft diverse voordelen, maar een belangrijk nadeel van 
deze top-down benadering is dat de bestaande kwaliteiten en kansen vanuit 
het gebied zelf onvoldoende kunnen worden meegenomen en doeltreffend 
kunnen worden benut. Dit afstudeeratelier heeft zich tot doel gesteld om de 
stadsontwikkelingen op een andere manier te benaderen en daarmee tot andere 
meer locatiespecifieke oplossingen te komen. Het gaat hierbij om een minder 
generieke, maar meer situationele manier van benaderen. Door in te zoomen is 
het mogelijk om juist op de schaal van het kavel veranderingen door te voeren, 
gebruikmakend van de bestaande kwaliteiten. Deze bottom-up aanpak helpt om 
het bestaande weefsel beter te begrijpen en de kwaliteiten van een specifieke 
locatie doeltreffend te benutten om tot vitalere en veerkrachtigere oplossingen te 
komen. 

Het specifieke afstudeerwerk legt de focus op de herbestemming van de 
voormalige pastorietuin achter de Trudokerk aan het dorpshart Oud Strijp in 
Eindhoven. Oud Strijp is een van de oude dorpskernen waar Eindhoven uit 
ontstaan is. Deze basis heeft een sterke invloed gehad op de ontwikkeling van 
Eindhoven. Er is een mozaïek ontstaan van diverse stedelijke weefsels. Oud 
Strijp heeft haar kleine schaal en dorpse karakter weten te behouden. Ze steekt 
tegenwoordig sterk af tegen de stedelijke ontwikkelingen rondom. Oud Strijp kan 
daarom getypeerd worden als een dorp in de luwte van de stad. Het wonen of 
verblijven aan een dorpshart in de nabijheid van de diverse kwaliteiten die de stad 
Eindhoven te bieden heeft, kan als uniek bestempeld worden. 

De doelstelling van dit afstuderen is om de potenties van de binnenwereld van 
het bouwblok aan het St Trudoplein middels de bottom-up aanpak inzichtelijk te 
maken en tevens op basis van het inzicht in specifieke gebeurtenissen en relaties 
een strategie te ontwikkelen die ervoor kan zorgen dat de pastorietuin en haar 
randen een betekenis krijgen aan dit dorpshart. 
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Vanuit de bottom-up benadering komt naar voren dat het rijk functionerende 
dorpshart aan diverse veranderingen zoals ontkerkelijking en schaalvergroting 
onderhevig is. Naast de leegstand van oude maatschappelijke gebouwen staat het 
fijnmazige dorp Oud Strijp onder druk van hoogstedelijke ontwikkeling eromheen. 
Gebrek aan beleid en visie vanuit de gemeente, heeft verwaarlozing van dit gebied 
als reëel gevolg. Het is voorstelbaar dat verwaarloosd en goedkoop Oud Strijp 
aantrekkelijk is voor een snelle en kwalitatief slechte ontwikkeling. Zo kan het 
huidige onderscheidende karakter onder druk komen te staan. 

Het gebied biedt ook juist potenties voor verdere ontwikkeling die de 
aanwezige kwaliteiten ten goede kunnen laten komen voor het behoud van dit dorp 
in de luwte van de stad. Bouwblokken vormen in Oud Strijp de bouwstenen van 
het weefsel. De bouwblokken kunnen hier getypeerd worden als een structurele 
rand van woningen gelegen aan versteende straatzijde. Achter deze structuur is 
sprake van een meer groene en private binnenwereld waarin diverse informele 
ontwikkelingen plaats kunnen vinden. In de wijk is weinig openbare verblijfsruimte 
en groen aanwezig. Met name deze binnenwerelden bieden potenties om 
ontwikkeld te worden en daarmee de dorpse structuur bijvoorbeeld van meer 
verblijfskwaliteit te voorzien. Het is van belang om een visie op te stellen voor 
de verschillende elementen van dit dorpshart om in de toekomst haar positie 
als fijnschalig en uniek weefsel in de luwte van de stad kunnen handhaven en 
versterken.

Het bouwblok waarop het Trudoplein en de pastorietuin zijn gelegen  kan 
getypeerd worden als een bouwblok aan een dorpshart welke is opgebouwd uit 
een diversiteit van kamers. Vanuit de bottom-up benadering komt naar voren dat 
deze kamerconfiguratie een sterke basis kan bieden voor nieuwe ontwikkelingen 
in dit bouwblok. Deze pastorietuin ligt verborgen achter een diversiteit van kamers. 
Hierdoor heeft ze haar rustige en meditatieve karakter kunnen handhaven. Door 
de diversiteit van verschillende karakters als basis te gebruiken en deze daar 
waar mogelijk te verbinden kan er een netwerk worden gevormd van kamers. 
Deze kamers kunnen tevens als een drempelzone fungeren. Een strategie van 
verbonden kamers biedt de mogelijkheid om de verschillende kwaliteiten te 
koppelen en daarmee te versterken. Het streven is het behoud van het rustige en 
meditatieve karakter die de tuin nu biedt. Ook in programmatische zin dienen de 
omringende kamers zodanig ontwikkeld te worden dat ze aanhaken op dat karakter 
en versterken. Rustige en kleinschalige zorgfuncties vormen daartoe goede 
mogelijkheden. De pastorietuin kan als tuin van Oud Strijp een rustige en groene 
verblijfsruimte bieden voor haar omgeving. Dit ensemble van kamers kan door 
haar diverse ruimtelijke karakteristieke en programma’s  wellicht in de toekomst 
ook een basis vormen voor verdere ontwikkelingen die kunnen aanhaken op dit 
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ensemble van kamers. De Trudokerk en de Ark kunnen naast hun relatie tot het 
dorpshart een nieuwe relatie krijgen tot het binnenmilieu en een rol gaan spelen in 
dit kamerlandschap.

Als middel om de verschillende kamers te definiëren en verder te ontwikkelen 
kunnen muren worden ingezet. Dit structurerende element scheidt de verschillende 
kamers. Openingen in deze muur vormen de verbindingen naar de andere kamers. 
De structuur van de muur reageert met haar twee zijden specifiek op wat er in 
iedere kamer gebeurt. 

De verschillende elementen die in dit bouwblok aan het dorpshart aanwezig 
zijn maken het bij uitstek een gunstige locatie voor de vestiging van een hospice. 
Men kan verblijven in of aan de tuin, maar ook escapen naar het dorpshart of 
bijvoorbeeld het stadscentrum. Deze kwaliteiten vormen goede mogelijkheden 
om de functie in een van deze kamers te ontplooien alsmede in te spelen op het 
karakter van de tuin. Een van de middelste kamers biedt goede mogelijkheden 
voor de vestiging van deze hospice aan de tuin. Door de unieke combinatie van 
groen in de nabijheid van een dorpshart in de stad worden goede mogelijkheden 
geboden voor de gasten alsmede de familieleden voor de diverse fases van het 
leven en het afscheid nemen.
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1. Inleiding

1.1 Atelier Brabantstad
In oktober 2011 is het tweede afstudeeratelier 

Brabantstad van start gegaan onder leiding van Pieter 
van Wesemael, Hüsnü Yegenoglu en Frank Suurenbroek. 
Dit afstudeeratelier heeft zich tot doel gesteld om de 
stadsontwikkelingen op een andere manier te benaderen. 
In de reader voor dit afstudeerproject is deze insteek 
treffend omschreven: “De leerstoel AUC is door de provincie 
Brabant gevraagd om als denktank en ontwerplaboratorium 
voor de verdere ontwikkeling van Brabantstad structureel 
bijdragen te leveren. Het afstudeeratelier Brabantstad zal 
dan ook de tweede in een reeks zijn. In deze ateliers zullen 
op verschillende schalen ruimtelijke, sociale en culturele 
aspecten van Brabants overgang naar het postindustriële 
tijdperk ontwerpend onderzocht worden. Het gaat hierbij 
om complexe onderwerpen zoals de relatie tussen stedelijk 
en natuurlijk landschap, de transformatie van industriële 
gebieden en het versterken van de netwerken tussen de 
vijf grote steden Tilburg, Breda, Helmond, Den Bosch en 
Eindhoven, en kleinere steden in de omliggende regio. 
Doel is de sociaaleconomische positie en de culturele 
identiteit van Brabant te versterken middels het ruimtelijk 
ontwerp zowel op schaal van de regio en de stad als van 
de architectuur en het detail. Brabantstad agendeert een 
aantal bijzonder actuele en urgente vraagstukken voor zowel 
stedenbouwkundigen als architecten. Een van de meest 
unieke kwaliteiten van Brabantstad is haar mozaïekachtige 
opzet waarin een rijke verscheidenheid aan landschappen, 
steden en dorpen en cultureel erfgoed zorgt voor een 
fijnmazige menging van kwaliteiten in gebruik en beleving.”  
Het concept roept ook vele vragen op, sommige meer van 
stedenbouwkundige aard, bijvoorbeeld hoe kan ze zich naar 
de toekomst toe duurzaam en vitaal blijven ontwikkelen? 
Stedelijke ontwikkeling vindt momenteel veelal vanuit een 
top-down benadering plaats. Voorbeelden daarvan zijn de 
campusontwikkelingen langs de A2 en het betrekken van 
Strijp-S bij de stad. Een belangrijk nadeel van deze top-down 
benadering is dat de bestaande kwaliteiten en kansen vanuit 
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het gebied zelf onvoldoende kunnen worden meegenomen 
en doeltreffend benut kunnen worden.

Dit afstudeeratelier heeft zich tot doel gesteld om de 
stadsontwikkelingen op een andere manier te benaderen 
en daarmee tot andere meer locatiespecifieke oplossingen 
te komen. Het gaat hierbij om een minder generieke, 
maar meer situationele manier van benaderen.  Door in 
te zoomen is het mogelijk om juist op de schaal van het 
kavel veranderingen door te voeren, gebruikmakend van de 
bestaande kwaliteiten. Deze bottom-up aanpak helpt om de 
kwaliteiten van een specifieke locatie doeltreffend te benutten 
om tot vitalere en veerkrachtigere oplossingen te komen. 

Het tweede atelier BrabantsStad is opgedeeld in 
twee delen. In de eerste fase is er onderzoek verricht 
naar een dwarsdoorsnede aan de Westzijde van 
Eindhoven lopend vanaf de Emmasingel in het centrum 
tot aan de A2. Dit gebied is opgedeeld in vijf fragmenten, 
namelijk een centrumdeel rondom de keizersgracht; het 
Emmasingelcomplex; Oud Strijp en de Hurk ten noorden en 
ten zuiden van het kanaal. Deze fragmenten zijn afzonderlijk 
onderzocht door middel van deze bottom-up aanpak. De 
conclusies daarvan zijn gebundeld in de reeks atlassen 
Brabantstad1. Uit de verschillende onderzoeken zijn diverse 
opgaven naar voren gekomen. In dit individuele tweede deel 
is verder ingezoomd op een bouwblok aan het dorpshart Oud 
Strijp. 

1.2 Dorpshart Oud Strijp
In de eerste fase is het fragment Oud Strijp onderzocht. 

Oud-Strijp is een van de oude dorpskernen waar Eindhoven 
uit ontstaan is en heeft daarom een belangrijke historische 
waarde. Vanuit de bottom-up benadering komt naar voren dat 
het rijk functionerende dorpshart aan diverse veranderingen 
onderhevig is zoals ontkerkelijking2en schaalvergroting. 
Naast de leegstand van oude maatschappelijke gebouwen 
staat het fijnmazige dorp Oud-Strijp onder druk van 

1 CHêNEVERT, M. ET All  (december 2011). BrabantStad atlas, Fragment 
3. (M3 verslag) Eindhoven. TU/e.

2 Sluiting kerken noodzaak. (November 2011) Eindhovens Dagblad. Url: http://
www.ed.nl/regio/eindhovenstad/9871992/Sluiting-kerken-noodzaak.ece
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hoogstedelijke ontwikkeling eromheen. Gebrek aan beleid 
en visie vanuit de gemeente, heeft verwaarlozing van dit 
gebied als reëel gevolg. Het is voorstelbaar dat verwaarloosd 
Oud Strijp aantrekkelijk is voor snelle en kwalitatief slechte 
ontwikkelingen. Zo kan het huidige onderscheidende karakter 
van Oud Strijp onder druk komen te staan. Daarnaast biedt 
het gebied ook juist potenties voor verdere ontwikkeling die 
juist de aanwezige kwaliteiten ten goede kunnen laten komen 
voor dit dorp in de luwte van de stad. 

1.3 Ontwerpopgave
Met name de voormalige pastorietuin is als een van de 

verborgen kwaliteiten in dit gebied naar voren gekomen. 
De voormalige pastorietuin in Oud Strijp ligt verborgen en 
ongebruikt in de binnenwereld op het bouwblok aan het 
Trudoplein. Verwaarlozing en anderzijds grootschalige 
ontwikkeling van deze binnenwereld ligt op de loer, waarmee 
het dorpshart haar unieke kwaliteiten voor Oud Strijp en de 
stad dreigt te verliezen. Anderzijds biedt deze tuin unieke 
groene potenties voor dit dorpshart. Bovendien biedt het 
kansen voor functies die, in het licht van deze tuin, aan de 
randen ontwikkeld kunnen worden om deze tuin goed te 
kunnen laten functioneren. Vanuit de bottom-up benadering 
is het van belang om een specifieke visie op te stellen voor 
dit bouwblok aan het Trudoplein. Een heldere visie voor de 
ontwikkeling van dit bouwblok kan een belangrijke impuls 
vormen om Oud Strijp te kunnen behouden als een fijnmazig 
dorpshart in de luwte van de stad. 

De opgave met betrekking tot deze binnenwereld luidt: 

Middels een programmatisch en ruimtelijk ontwerp 
de pastorietuin en haar randen een zinvolle betekenis 
geven in het licht van de bestaande kwaliteiten van het 
dorpshart Oud Strijp. 
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2. Doelstelling en methodiek
Onderzoeksplan

2.1 Doelstelling
De doelstelling is om de potenties van de binnenwereld 

van het bouwblok aan het St Trudoplein middels de bottom-
up aanpak inzichtelijk te maken en op basis daarvan een 
strategie te ontwikkelen die ervoor kan zorgen dat de 
pastorietuin en haar randen een betekenis krijgen aan dit 
dorpshart. Het dorpshart moet haar positie als fijnschalig en 
uniek weefsel in de luwte van de stad kunnen handhaven en 
versterken.

2.2 Centrale vraag
De hoofdvraag die de basis vormt van dit 

afstudeeronderzoek is: hoe kan de oude pastorietuin 
achter de Trudokerk op basis van de bestaande kwaliteiten 
herbestemd worden, zodat deze een nieuwe betekenis kan 
krijgen aan het dorpshart? 

2.3 Deelvragen
Om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag zijn 
een aantal kritische deelvragen opgesteld:

- Wat zijn de bestaande kwaliteiten van Oud Strijp en de 
  pastorietuin?

- Vanuit historie.
- Vanuit aanwezige functies.

- Wat zijn de aanwezige en verwachte bedreigingen van    
  Oud Strijp en de pastorietuin?
- Hoe kunnen de kwaliteiten en tekortkomingen bijdragen  
  aan de herbestemming van de pastorietuin?
- Hoe vertaalt dit zich naar een stedenbouwkundig en 
  architectonisch ontwerp?
- Hoe ga je om met het stedenbouwkundige thema, de 
  verbinding tussen de binnen- en buitenwereld?
- Welke betekenis kan de binnenwereld krijgen en voor 
  wie?
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In de opeenvolgende hoofdstukken zal antwoord 
gegeven worden op deze deelvragen. In hoofdstuk tien zijn 
de antwoorden hierop samengevat en zullen daar conclusies 
aan worden verbonden.

2.4 Methode: Bottom-up onderzoek / ontwerpend onderzoek
Om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden is gekozen 

voor een combinatie van twee onderzoeksmethodieken. 
De insteek van het tweede afstudeeratelier BrabantStad 
is om de stadsontwikkeling te benaderen vanuit een 
bottom-up methode. Deze benadering is in dit specifieke 
afstudeeronderzoek een belangrijke methode gebleken om 
specifieke informatie te verkrijgen over aanwezige potenties 
en relaties. Dataverzameling is gedaan door middel van 
kaartmateriaal en fotoanalyses, maar de specifiekere 
informatie komt met name voort uit de bottom-up benadering. 
Door de site te observeren en daar rond te lopen bleek het 
eenvoudiger om omwonenden en bezoekers te spreken en 
op deze manier korte interviews af te nemen. Deze informatie 
bleek zeer specifiek en bracht bijzondere verbanden aan het 
licht. Eigendomsverhoudingen of relaties van bewoners of 
bezoekers met specifieke elementen komt met name naar 
voren door contacten met deze bewoners.

Het bottom-up onderzoek is aangevuld met een 
strategisch operationeel onderzoek op basis van 
ontwerpstrategieën. In dit ontwerpend onderzoek zijn visies 
en concepten ontwikkeld op basis van de eerste conclusies 
uit het bottom-up onderzoek. Vervolgens zijn deze getoetst, 
gebruik makend van casestudies en de verzamelde 
informatie. Deze benadering zorgde voor een verdere 
ontwikkeling van het architectonische en stedenbouwkundige 
theoretische kader. De verdere specificering van de 
deelresultaten heeft geleid tot de verdere ontwikkeling en 
toetsing van ruimtelijke instrumenten en concepten. Vanuit 
het ontwerpend onderzoek kwamen er voortdurend vragen 
naar boven welke verdiepend onderzoek vereisten. Daartoe 
ontstond een wisselwerking met het bottom-up onderzoek, 
waarin aanvullende of verdiepende informatie is gezocht 
om het ontwerpend onderzoek van een verdere input te 
kunnen voorzien. Deze combinatie van bottom-up onderzoek 
en ontwerpend onderzoek heeft ervoor gezorgd dat er een 
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specifieke strategie en ontwerp is ontwikkeld voor dit gebied. 

2.5 Leeswijzer
Op basis van de analyses in de atlas en verdiepend 

onderzoek zullen in de hoofdstukken drie tot en met vijf de 
conclusies van de verschillende onderzoeken samengevat 
worden. Dit zal uiteengezet worden op de schaal van 
Oud Strijp, het bouwblok aan het Trudoplein en de schaal 
van de pastorietuin. In hoofdstuk zes zijn mogelijke 
ontwikkelingsstrategieën beschreven. Hoofdstuk zeven zal 
de verdere uitwerking daarvan tonen. In hoofdstuk acht zijn 
de conclusies beschreven ten aanzien van het verdiepend 
onderzoek naar hospices. Achtereenvolgens staan de 
uitgangspunten en het ontwerp van de hospice aan de tuin 
beschreven in hoofdstuk negen. In hoofdstuk tien zijn de 
antwoorden op de onderzoeksvragen samengevat.
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- OnderzOek -
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3. Een dorp in de luwte van de stad.
Conclusies uit de atlas en een verdiepend onderzoek.

Dit hoofdstuk bevat de conclusies ten aanzien van de 
kwaliteiten en bedreigingen met betrekking tot Oud Strijp. 
In de atlas staan uitvoerig de verschillende onderzoeken 
beschreven door middel van interviews, kaartmateriaal en 
foto’s. Dit afstuderen focust zich op het bouwblok aan het 
dorpshart. Dit hoofdstuk zal enkel de conclusies uit de atlas 
weergegeven die betrekking hebben op dit onderwerp. 
Bovendien zal dit hoofdstuk verdiepende inzichten tonen met 
betrekking tot het dorpshart en het denken daarover. 

In paragraaf 3.1 en 3.2 wordt ingegaan op de historie en 
de relatie van Oud Strijp met haar context. In paragraaf 3.3 
en 3.4 worden de kansen en bedreigingen met betrekking 
tot Oud Strijp beschreven. Paragraaf 3.5 staat in het teken 
van een verdiepend onderzoek met betrekking tot het 
functioneren van gemeenschappen. In paragraaf 3.6 zal 
worden ingegaan op de thematiek van stedelijk wonen. 
Hiermee wordt de basis gevormd voor het onderzoek in 
hoofdstuk 4 aangaande een specifiek bouwblok.
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3.1 Stedelijke ontwikkelingen rondom
Eindhoven is in transitie van een industriële stad naar 

een creatieve stad als onderdeel van een groter netwerk 
aan steden. Onder de noemer Brainport probeert de regio 
Eindhoven creativiteit, kennis en innovatie aan zich te binden 
door op grote schaal visies te lanceren die daar plaats aan 
bieden. De High Tech Campus en plannen voor de Brainport 
Avenue zijn hiervan succesvolle resultaten. In al deze 
plannen wordt nauwelijks gekeken naar wat de bestaande 
stad kan bijdragen om de Brainport-gedachte uit te dragen. 

Oud Strijp is exemplarisch voor het oude 
Eindhoven, ontstaan aan oude linten en volgroeid met 
arbeiderswoningen door de komst van arbeidsintensieve 
industrie. Die kleine schaal en de dorpse structuur steekt 
tegenwoordig sterk af tegen de stedelijke ontwikkelingen 
rondom. Oud Strijp kan getypeerd worden als een dorp in de 
luwte van de stad.

3.2 Dorpse ontwikkeling van Oud Strijp
Oud Strijp is een van de oude dorpskernen waar 

Eindhoven uit ontstaan is en heeft daarom een belangrijke 
historische waarde voor Eindhoven. Oud Strijp is vanaf het 
begin van de 20e eeuw voornamelijk door schoksgewijze 
groei en anderzijds geleidelijke transformatie gegroeid 
van een agrarische nederzetting tot een dorp binnen een 
stad. In figuren 3.1-3.4 is weergegeven hoe Oud Strijp zich 
in de laatste honderd jaar heeft ontwikkeld. De volgende 
gebeurtenissen zijn kenmerkend voor de ontwikkeling 
van dit gebied. In de agrarische periode was Oud Strijp 
geomorfologisch nauwelijks verbonden met Eindhoven. De 
aanleg van infrastructurele verbindingen zorgde voor een 
sterkere verbinding met de omliggende dorpen en met name 
met Eindhoven. De aanleg van nieuwe corridors en de komst 
van de industrie gaf een economische impuls aan het gebied. 
De daaropvolgende bevolkingsgroei en annexatie door 
Eindhoven in 1920 laten het gebied verder ontwikkelen langs 
haar linten en ten opzichte van de stad Eindhoven. 

Het infrastructurele netwerk wordt verder uitgebreid en 
verfijnd vanuit de linten naar de binnengebieden. Langs de 
historische linten, de Hastelweg en de Strijpsestraat, vormde 
zich de eerste bebouwing, waarna deze naar achteren 
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fig. 3.1. Oud Strijp omstreek 1912.
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fig. 3.2. Oud Strijp omstreek 1947.
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fig. 3.3. Oud Strijp omstreek 2009.
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3.

2.

1. Langs de as die naar Eindhoven 
leidt, ontstaat het dorp Strijp, 
oorspronkelijk niet meer dan een 
verzameling boerderijen.

Met de industrialisatie worden 
grote ontworpen elementen in het 
stedelijk weefsel geplaatst. De 
straatzijden worden verder 
bebouwd.

Open ruimtes in de bebouwing van 
het lint geven ruimte voor het begin 
van nieuwe wegen.

fig. 3.4 Schematische weergave van de historische ontwikkelingen in Oud Strijp
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4.

6.

Binnen de blokken en achter de 
linten bevindt zich ruimte waarin 
informele ontwikkelingen plaats 
kunnen vinden.

De bedrijfsactiviteiten worden sterk 
aangewakkerd door de komst van 
de ring. Aparte wegen en paden 
ontstaan die de binnenzijde van de 
blokken ontsluiten.

5.
Rondom het Trudoplein ontwikke-
len de maatschappelijke functies 
zich sterk (zwart) . Commerciële 
functies gaan zich hier omheen 
concentreren (donkergrijs).
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toe werd uitgebreid. In de historie is de situering van de 
belangrijke corridors in dit gebied ongewijzigd gebleven. 
De Strijpsestraat en de Hastelweg hebben altijd een zeer 
belangrijke gebruiksfunctie vervuld. Naast het vervullen van 
infrastructurele routes voor de wijk, hebben deze corridors 
nog steeds de functie van radiaal. Ze verbinden de ring en 
gebieden in de richting van de Hurk en A2, met gebieden in 
de richting van het stadscentrum. Het is opvallend dat het 
gebied zich niet door heeft ontwikkeld als stedelijk weefsel 
als aansluiting op het centrum van Eindhoven, maar zich 
duidelijk een dorp met dorpscentrum toont in een stad. De 
kleine korrel van de bebouwing met een eigen voorzieningen 
en maatschappelijk hart zijn hier belangrijke uitingen van. 

Vanaf het begin van de 20e eeuw tot op heden is 
de structuur van relatief kleine kavels en kleinschalige 
bebouwing met daarbinnen kleinschalige bedrijvigheid intact 
gebleven. Enkele grootschalige fabrieken in het gebied 
hebben plaatsgemaakt voor woonbebouwing. Daarnaast 
heeft zich in de relatief grote binnengebieden kleinschalige 
bedrijvigheid gevestigd. De randen van het gebied zijn 
langzaam ingevuld door de stad daaromheen. 

3.3 Kwaliteiten van Oud Strijp
Door de ontwikkeling als een dorp herbergt Oud Strijp 

een aantal unieke kwaliteiten.

3.3.1 Oud Strijp
Oud Strijp biedt vanwege haar fijnschalige morfologie 

en sterke sociale cohesie een goed woon- en leefmilieu aan 
een uniek dorpshart. Gelegen te midden van het mozaïek 
van kwaliteiten dat Eindhoven te bieden heeft, vormt dit een 
aantrekkelijk gebied om te wonen of te bezoeken. Zo zijn 
zowel het centrum als Strijp-S kortbij gelegen. In tegenstelling 
tot deze gebieden zijn de grond- en huizenprijzen in Oud 
Strijp relatief laag. Door de ontwikkelingen in het verleden 
zijn de bouwblokken in dit gebied relatief groot en de kavels 
vrij diep.
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fig. 3.5 De kleine dorpse schaal steekt sterk af tegen de grootschalige ontwikkelingen daaromheen
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Maatschappelijk centrum

Commercieel centrum

fig. 3.6 Het dorpshart 
om het Trudoplein 
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 3.3.2 Dorpshart
Het gebied is door historische ontwikkelingen van een 

klein geïsoleerd dorpje in een agrarisch gebied, ontwikkeld 
naar een dorp gelegen in de stad. De sterke bevolkingsgroei 
en maatschappelijke aandacht voor de bevolking zorgt 
in eerste instantie voor de ontwikkeling van winkels en 
maatschappelijke en culturele voorzieningen langs de 
hoofdassen aan de Strijpsestraat en de Hastelweg. Het 
vormde de plek waar het gemeenschapsleven van dit dorp 
tot uiting kwam. Maatschappelijke voorzieningen zoals een 
school, kerk, scouting en patronaat hebben zich in deze 
periode om de kerk gevestigd. Waar in vroege jaren een 
diversiteit aan commerciële functies zich vestigden langs 
de corridors zijn de functies zich later gaan concentreren bij 
dit gemeenschapshart. Zo is dit oude dorpshart opgebouwd 
uit een ensemble van enerzijds commerciële functies en 
anderzijds maatschappelijke functies met daar omheen 
eengezinswoningen en kleinschalige bedrijvigheid. Het 
dorpshart betreft het oudste deel van het fragment, waaruit 
het dorp is ontstaan. De bestaande schil van karakteristieke 
maatschappelijke en kleine commerciële functies in een 
fijnmazige schaal geven dit dorpshart een unieke uitstraling.  
Het dorpshart is rijk in haar functioneren onder andere door 

fig. 3.7 Het dorpshart 
om het Trudoplein.  
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fig. 3.7 Het dorpshart 
in de richting van de 
Strijpsestraat

een grote diversiteit aan kleinschalige functies en vanwege 
een sterke sociale cohesie door ontmoetingen van bewoners 
in de wijk en bezoekers van buitenaf. 

De uitstraling van dit maatschappelijke decor zorgt voor 
een sfeer die als waardevol wordt gezien voor dit dorpshart 
en in de loop der tijd ook een belangrijkere betekenis heeft 
verworven binnen de stad. Rondom het Sint Trudoplein, 
gelegen voor de kerk, zijn verschillende horecavoorzieningen 
gesitueerd. Tezamen met enkele winkelvoorzieningen zorgt 
dit voor een levendig dorpshart, waar het met name in de 
zomer aangenaam vertoeven is. 
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fig. 3.8. Weekmarkt 
op het Trudoplein
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fig. 3.9 Structurele 
randen en informele 
binnenwerelden
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3.3.3 Structurele wanden en een informele binnenwereld.
Strijp transformeerde in de eerste helft van de 20e eeuw 

van een agrarisch gebied naar een gebied met voornamelijk 
industrie en wonen. De randen van de nieuwe, grootschalige 
bouwvelden worden al spoedig ingevuld met woningen. 
De kavels zijn diep zodat de arbeiders in mindere tijden 
zelf voedsel kunnen verbouwen in hun tuinen. In enkele 
van deze binnengebieden vestigen zich grote fabrieken. 
In andere binnengebieden ontwikkelt zich kleinschalige 
bedrijvigheid. Deze binnenwerelden zijn steeds verder 
ingevuld en verdicht. Door de diepe kavels is er een hechte 
structuur ontstaan van vrij grote bouwvelden met aan de 
straatzijden een permanente structurele wand van veelal 
individueel ontwikkelde woningen. Achter de woningen is 
een binnenwereld ontstaan met een vaak introvert karakter 
waarin in de luwte diverse en informele ontwikkelingen 
hebben kunnen plaatsvinden. Vaak hebben deze nauwelijks 
een relatie met de structurele schil van woningen.

Een bijzondere karakteristiek van Oud Strijp is de 
diversiteit die er aan ontwikkelingen op de kavels in de 
binnenwereld plaats kan vinden. De van oudsher vaak 
diepe kavels zijn ingezet om achterop de kavels een 
bedrijfje te starten, nieuwe woningen te realiseren of om 
maatschappelijke functies, zoals een scoutingclub, te 
huisvesten. 

fig. 3.10 Informele 
binnenwereld. Foto 
genomen vanaf de 
kerkakkerstraat in de 
richting van scouting 
St Rafaël
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3.4 Bedreigingen voor Oud Strijp
De ligging van dit dorp in de stad zorgt tevens voor een 

aantal bedreigingen.

3.4.1 Oud Strijp
Voor de omliggende gebieden om Oud Strijp zijn er veel 

plannen die aansturen op verdere schaalvergroting. Zo is 
men al bezig om de as van Strijp-S naar het Centrum verder 
te verdichten en zijn er plannen om het industrieterrein de 
Hurk een nieuwe impuls te geven door het met de A2 te 
verknopen. Tussen die twee verder intensiverende gebieden 
in bevindt zich Oud Strijp met zijn kleinschalige karakter. 
Het dorp Oud Strijp staat onder druk van hoogstedelijke 
ontwikkeling. Gebrek aan beleid en visie vanuit de gemeente, 
heeft verwaarlozing van dit gebied als reëel gevolg. Deze 
mogelijke ontwikkeling is het grootste gevaar voor dit oude 
dorp. De focus ligt in het gebied op het herbergen van 
particuliere behoeftes. De overgebleven openbare ruimte 
wordt gedegradeerd tot restruimte. Algehele verpaupering 
van het gebied is daardoor een reëel scenario en lijkt 
op sommige plaatsen al in gang gezet. Een dergelijke 
ontwikkeling heeft wel doorgang kunnen vinden op de 
Esdoornlaan aan de andere kant van de Strijpsestraat. 
Daar is het bestaande bouwblok opgevuld met een groot 
complex met ouderen voorzieningen, zie figuur 3.11. 

fig. 3.11 Grootschalige 
ontwikkelingen in Oud 
Strijp
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Denkbaar is dat, wanneer grote delen van een blok in een 
deplorabele toestand zijn, grondprijzen dalen en deze 
gebieden aantrekkelijk worden voor nieuwe ontwikkeling. Het 
is voorstelbaar dat het aantrekkelijk wordt om grootschalige 
nieuwbouw te plegen. Dat zou afbreuk doen aan het huidige 
onderscheidende karakter van de wijk.

fig. 3.12 De 
leegstaande Ark aan 
het Trudoplein. Foto 
vanaf de Trudostraat
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fig. 3.13 Openbaar 
zichtbaar groen
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3.4.2 Dorpshart
De laatste decennia blijk dat diverse kleinschalige 

functies verdwijnen zoals groenteboeren, slagers en 
bakkers en dat er wat meer grootschaligere winkelformules 
verschijnen. Op dit moment verliezen de Trudokerk en de 
Ark, een voormalig patronaatsgebouw, hun oorspronkelijke 
maatschappelijke functie. Door de ontkerkelijking is er 
minder vraag naar deze functies. De Trudokerk en de Ark 
slaan hier, naast een programmatisch gat in het hart van het 
dorp, nog veel meer een ruimtelijk gat. De verwaarloosde 
Ark en de overwoekerde pastorietuin vormen aantrekkelijke 
prooien voor projectontwikkelaars die hopen hier snel geld 
mee te kunnen verdienen, met het gevaar dat ze een schaal 
introduceren die niet thuis hoort in Oud Strijp. 

3.4.3 Structurele wanden en een informele binnenwereld.
De stratenstructuur vormt samen met de woningen een 

onveranderlijke permanente structuur. Aan de binnenkant zijn 
de kavels groter en heeft de structuur een minder permanent 
karakter. Het karakter is minder permanent omdat enerzijds 
publieke functies een kortere onveranderlijke levensduur 
hebben dan woningen en omdat ze geen onderdeel zijn van 
de formele doorgaande openbare ruimte van de stad. De 
binnenruimte heeft vaak weinig verblijfskwaliteit. Woningen 
in de schil hebben zich afgekeerd van die binnenruimte of 
hebben zelf delen van de publieke ruimte privaat geclaimd. 
Functies op het binnenterrein hebben vaak een vaste kleine 
klantenkring en ook zij claimen de openbare ruimte waardoor 
een semiprivé karakter ontstaat. De verschillende functies die 
daar aanwezig zijn hebben nauwelijks een relatie tot elkaar 
of tot de rest van de wijk. Dit is overigens niet zozeer een 
bedreiging maar kan wel als een zwakte worden aangemerkt.

3.4.4 Infrastructuur en groenvoorziening
kenmerkend zijn de oude linten, Strijpsestraat en 

Hastelweg, welke nog steeds de belangrijkste dragers 
vormen van de infrastructuur binnen dit gebied. Ze dienen 
bovenal als belangrijke verbinding van het stadscentrum naar 
het Noord-Westen van Eindhoven. Hoewel de Hastelweg en 
Strijpsestaat in theorie ontlast moeten worden door de derde 
ontsluitende verbinding over de Cederlaan / kastanjelaan, 
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blijkt daar in de praktijk heel weinig van. In de openbare 
ruimte is de auto dan ook dominant aanwezig. Oud Strijp 
maakt een versteende indruk door de veelal smalle straten 
met weinig groen. Alleen rond het Trudoplein manifesteert 
de openbare verblijfsruimte zich buiten het bouwblok. Alle 
andere verblijfsruimtes, of ruimtes met de potentie om 
verblijfsruimte te zijn, bevinden zich aan de binnenkant 
van het bouwblok.  Door het dominante autoverkeer is er 
nauwelijks openbaar verblijfsgroen in de wijk aanwezig. Het 
Genderpark biedt daarentegen goede potenties, maar door 
haar ligging heeft ze een vrij grote afstand tot met name het 
dorpshart. In de grote bouwblokken hebben verschillende 
binnenmilieus een sterke groenpotentie.  Er zijn al enkele 
paadjes voor langzaam verkeer aanwezig die door de 
structurele schil en het privégroen van de woningen heen 
breken en deze groene binnenwereld verbinden met de 
straatzijde. De conclusie is dat het verder ontwikkelen van 
deze netwerken en de groenpotenties kan leiden tot een 
netwerk voor langzaam verkeer dat verblijfspotentie biedt dat 
parallel loopt met het netwerk van de stad en zijn intensieve 
autoverkeer.

fig. 3.6 potenties 
langzaam verkeer
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3.5 Veranderingen in gemeenschappen
Het voormalige dorpshart rondom het Trudoplein is 

lange tijd een belangrijke ontmoetingsplek geweest voor 
het dorpsleven. Het Trudoplein vormde het centrum van 
dit dorp, waar dit gemeenschapsleven in zowel ruimtelijke 
als in programmatische zin tot uiting kwam. De Trudokerk 
en het voormalig patronaatsgebouw de Ark zijn uitingen 
van deze bloeiende gemeenschapszin. In stedelijk domein 
stellen Wellman en leighton3  dat de sociale banden in 
buurtgemeenschappen sterk verminderd zijn. Dit is, zoals op 
veel plekken in Brabant4 , ook van toepassing in Eindhoven. 
Diverse maatschappelijke instellingen moeten hierdoor hun 
deuren sluiten. Deze veranderingen zijn ook zichtbaar in het 
dorpshart van Oud Strijp. Er zijn een aantal veranderingen 
gaande. Zo kan er gesproken worden van een afname van 
maatschappelijke voorzieningen en een verschuiving van 
een gemeenschap op de schaal van het dorp naar een 
grotere schaal. De Ark, een voormalig patronaatsgebouw, 
staat al enkele jaren leeg; de iconische St. Trudokerk dreigt 
in de toekomst haar deuren te moeten sluiten vanwege 
de ontkerkelijking. De pastorietuin daarachter ligt er 
ongebruikt bij. Het maatschappelijke decor van de vroegere 
gemeenschap is nu verworden tot een lege schil in het 
dorpshart. Toch heeft het dorpshart nog steeds een sterke 
aantrekkingskracht voor bezoekers. Geconcludeerd kan 
worden dat dit dorpse karakter, in een omringend stedelijk 
weefsel, zowel kenmerkend is als bijzondere kwaliteiten 
heeft voor bewoners in het gebied als voor bezoekers uit de 
omgeving.

3  DOEVENDANS, k. (2009). Capita Selecta Stedelijk Domein. 
Openbaarheid, gemeenschap en individualiteit in de stad van de 21ste 
eeuw. TU/e Versie April 2008

4   WIlMINk, R. (november 2011). Sluiting kerken noodzaak. Eindhovens Dagblad. 
Url: http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/9871992/Sluiting-kerken-noodzaak.ece

In dit artikel werd erop gewezen dat veel kerken zullen moeten sluiten. ‘Het is 
financieel, qua pastorale bezetting en inzet van vrijwilligers niet mogelijk om alle 
kerken in Eindhoven open te houden’. Ook in de regio rondom Eindhoven zullen 
vele kerken hun deuren moeten gaan sluiten. Onder de genoemde veertien kerken 
die op de nominatie staan om gesloten te worden of nog te fuseren bevindt zich 
ook de St. Trudokerk.
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Volgens Bauman5 hoeven veranderlijkheid, onzekerheid 
en verscheidenheid niet noodzakelijkerwijze te leiden tot een 
totaal verlies van community. Terwijl de bindende kracht van 
de uitgebreide familie, de kerk en de buurt langzaam aan 
betekenis inboeten, en ook de uitvergrote gemeenschap 
van nationale orde langzamerhand scheuren gaat vertonen, 
ontstaan nieuwe vormen van gemeenschap die minder 
plaatsgebonden zijn, en minder permanent. De nieuwe 
gemeenschap heeft een meer fragmentarisch karakter, 
waarbij verschillende lichte communities elkaar gelijktijdig 
kunnen overlappen. Ze is niet gestructureerd door een 
levenslange omgeving met gedeelde normen en gewoonten, 
maar gebaseerd op keuzevrijheid. Norman Foster  
onderstempelt de kwaliteit van deze mozaïekgedachte in 
zijn boek The Norman Foster Studio6 waarin hij o.a. stelt: 
“consistency through diversity.” Er is sprake van een rijkdom 
door een diversiteit aan gebouwde ruimtes welke een 
diversiteit aan functioneren mogelijk maakt. Deze diversiteit, 
zo stelt hij schept vervolgens samenhang doordat iedereen 
daar een eigen plek kan vinden. Hiermee kan de diversiteit 
als een kwaliteit worden bestempeld voor de keuzevrijheid 
van het individu. 

Niet zozeer het gemis van de gemeenschap maar haar 
nalatenschap in gebouwde zin kunnen geprezen worden en 
in stand worden gehouden om dit gebied als een bijzondere 
keuzemogelijkheid te behouden.

In verschillende nieuwsartikelen over de sluiting van 
kerken wordt de aandacht vooral gevestigd op de sluiting 
van de kerkgebouwen en wordt nauwelijks aandacht besteed 
aan de bijbehorende gronden en met name de bijbehorende 
pastorietuinen. Deze tuinen hebben daarentegen vaak een 
zeer bijzondere ligging en karakter en kunnen ten opzichte 
van de kernen, waarbij de kerken gelegen zijn, op zeer 
verschillende manieren ontwikkeld worden.

5  BAUMAN, Z. (2001). Community, seeking safety in an insecure world. 
Cambridge: Polity Press, 2001a.
6  QUANTRIll, M. (1999). The Norman Foster Studio: consistency through 
diversity. Taylor & Francis e-library. london



- 45 -- 44 -

3.6 Conclusies
Oud Strijp kan worden getypeerd als een dorp in de 

stad. De verschillende buurten hebben een overwegend 
woonkarakter opgebouwd uit kleine eengezinswoningen. 
Het gebied heeft een kleinschalig dorps karakter. Haar 
ligging dicht bij het centrum biedt een fijnschalige 
woonomgeving in de luwte van de stad. Oud Strijp heeft 
een eigen dorpshart dat rijk is in haar functioneren door 
de aanwezigheid van diverse winkel- en horecafuncties 
alsmede van een aantal iconische gebouwen. Hierdoor blijkt 
het dorpshart aantrekkelijk voor zowel bezoekers uit de wijk 
als daaromheen. Door haar historie is Strijp opgebouwd uit 
diepe bouwblokken waar, met name in het bouwblok aan 
het Trudoplein, een enorme groenpotentie aanwezig is. 
Het kleinschalige en historische dorpshart van Oud Strijp 
kan gezien worden als een van de unieke en kenmerkende 
mozaïekstukjes die de stad Eindhoven rijk is. 

Er zijn diverse bedreigingen met betrekking tot Oud 
Strijp en de pastorietuin. Naast de achteruitgang van het 
gemeenschappelijk karakter en de daaruit voortvloeiende 
leegstand van oude maatschappelijke gebouwen, staat het 
fijnmazige dorp Oud Strijp onder druk van hoogstedelijke 
ontwikkeling eromheen. Gebrek aan beleid en visie vanuit 
de gemeente, heeft verwaarlozing van dit gebied als reëel 
gevolg. Het is voorstelbaar dat verwaarloosd en goedkoop 
Oud Strijp aantrekkelijk is voor een snelle en kwalitatief 
slechte ontwikkeling. Zo kan het huidige onderscheidende 
karakter van Oud Strijp onder druk komen te staan. Het is 
daarom van belang om een visie te ontwikkelen.
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4. Configuratie van het blok

Zoals geschetst in hoofdstuk drie zijn er diverse 
veranderingen gaande met betrekking tot het weesfel in dit 
dorpshart. In het bouwblok waarop de Trudokerk, Trudoplein 
en pastorietuin zijn gelegen komt een grote diversiteit aan 
lagen naar voren. Juist dit blok biedt ruimte om in te spelen 
op de kansen en bedreigingen die in hoofdstuk drie genoemd 
zijn. De focus van het onderzoek zal in dit bouwblok liggen 
op de relatie tussen de binnenwereld, structurele schil en het 
functioneren van haar binnenwereld. 

fig. 4.1 bouwblok aan 
het Trudoplein
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4.1 Een beknopte historie van het bouwblok Trudoplein
De bouwstenen van het dorp Oud Strijp zijn 

bouwblokken. Deze laten zich typeren als een schil van 
kleine woonhuizen die een grote binnenruimte omsluiten. 
Het bouwblok aan het Trudoplein kan worden getypeerd als 
een uniek en veelzijdig blok. Veel diverse en kenmerkende 
lagen die Oud Strijp hebben gevormd zijn hier ook in dit 
blok zichtbaar. De zijde aan de Trudokerk vormt de basis 
van het tegenwoordige dorpshart. De Trudokerk stond in 
eerste instantie aan de overzijde van de huidige straat. In 
haar historie is de kerk uitgebrand en opnieuw opgebouwd 
op de huidige locatie. De structurele bebouwing is in eerste 
instantie gevormd aan de Strijpsestraat. Aan deze zijde 
zijn een aantal commerciële functies verschenen. Nog 
steeds zijn enkele van deze functies aanwezig, maar het 
echte commerciële hart heeft zich inmiddels verplaatst 
richting het Trudoplein. Met name bij de aanhechting van 
de Strijpsestraat en Trudostraat met het Trudoplein zijn 
diverse winkel en horecafuncties gevestigd.  Met de verdere 
ontwikkeling van de wijk heeft de Trudokerk een deel 
van haar gronden verkocht om inkomsten te verkrijgen. 
Vervolgens zijn woningen op diepe kavels verschenen aan 
de kerkakkerstraat en Trudostraat. In de binnenwereld 
daarachter hebben zich vervolgens diverse secundaire 
functies gevestigd. 

fig. 4.2 Onvolledige 
structurele schil en 
grote binnenwereld



- 49 -- 48 -

4.2 Een opbouw in schillen
In tegenstelling tot de rest van de blokken in Oud Strijp 

is er geen sprake van een heldere en volledige structurele 
wand van woningen. In een eerste programmatische indeling 
kan dit bouwblok worden ingedeeld in vier schillen. De 
buitenschil wordt aan een zijde van het dorpshart gevormd 
door maatschappelijke functies zoals: de Trudokerk; de 
voormalige pastorie; de Ark; een kosterhuis en aan de 
Trudozijde een begraafplaats. Aan de andere kant van de 
Trudostraat wordt deze zone van maatschappelijke functies 
verder voortgezet door een basisschool en een speeltuin. 
Aan de andere zijden van het blok bestaat deze schil uit 
drie blokken eengezinswoningen op diepe kavels. In de 
binnenwereld ligt achter de maatschappelijke functies, naast 
de begraafplaats, een voormalige pastorietuin. Tussen 
de pastorietuin en de woningen aan de kerkakkerstraat 
is een tussenschil aanwezig van secundaire functies 
zoals een Rollerhockeybaan, een voormalige school, een 
scoutinggebouw en een autohandelaar. De gronden waarop 
een school, scoutinggebouw en de plek waar nu een 
paardenweitje staan zijn gepacht van de kerk. 

Trudokerk

pastorie

Ark

scoutingrollerhockey

privéschool

religieuze functies
secundaire functies
wonen

Trudoplein

autohandel

fig. 4.3 
Programmatische 
indeling
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fig. 4.4 
karakterisering van 
de verschillende 
kamers

Karakterisering van domeinen

1. Pastorietuin.
Zeer grote open binnenruimte met enorme groenpotentie.
Verscholen achter dorps weefsel van woningen, begraafplaats en 
geisoleerde maatschappelijke functies. Enkel achterzijden kijken op dit 
gebied. Begrenzing zeer divers bestaande uit een coniferen heg, beton en 
gaas hekwerken. Enkel bij de kerk en garageboxen begrensd door een 
gebouwvolume. Ondanks verschillende muren 
toch zichtrelaties door of over de begrenzing. 
Enkel verbonden door niet centrale verbinding via de begraafplaats. Mede 
hierdoor en door en door de tuin van gezondheidscentrum ontstaan er 
diverse plekken in de tuin. Ook diverse begroeiing speelt hierin een 
belangrijke rol. Met name aan de randen staan hoge oude bomen, een 
lourdesgrot en in het midden van de tuin een bouwsel van de voormalige 
pastoor.  Er zijn diverse mogelijkheden tot verbinding langs bestaande 
omringende weefsel met de buitenkant van het blok. 
Dwaalplek zonder doel. Hortus Conclusus

2. Begraafplaats.
Openbaar. Vrij toegankelijk tussen 10.00 - 17.00 uur. Grote ruimte begrensd 
door veelal groene coniferen heggen en met een redelijk introvert karakter. 
Aan straatzijde is het overige weefsel goed zichtbaar en wordt deze heg 
ondersteund door hekwerk van gaas. Grote centrale bomenlaan als 
centrale as, eindigend op beeld en betonmuur van luidruchtige Rollerhock-
eyclub.

3. Ark en kosterhuis.
Ark, het voormalige patronaatsgebouw staat leeg. Het kosterhuis en Ark 
oriënteren zich op het Trudoplein. De Ark heeft daarnaast een extra 
toegang aan de Trudostraat. De achterzijden van deze bebouwing is 
gelegen aan de begraafplaats. Kleine ramen maken een mogelijkheid tot 
een zichtrelatie met de begraafplaats.

4. Trudokerk.
Heeft altijd een belangrijke rol gehad voor het dorpshart. Oriëntatie op 
dorpshart. Belangrijk als gebouwschil voor karakter voor dit dorpshart. 
Alzijdige gebouwschil.

5 Gezondheidscentrum.
Voorzijde, statige entree door terug gelegen liggen tov rooilijn. Diverse 
oude bomen aanwezig. Centraal gelegen en aan weerszijden twee 
openingen naar pastorietuin erachter.  begrensd door enerzijds kerk, 
bouwvolume en hekwerk. Anderzijds door muur van naastgelegen woning 
en hekwerk. Achtertuin is deel van pastorietuin, begrensd door hekwerk. 
Vanuit grasveld nog steeds sterke visuele verbinding.

6. Rollerhockey RC. De lichtstad.
Intensieve activiteit in geisoleerd binnenmilieu. Lang kavel met zeer grote 
diversiteit omliggende ruimtes: begraafplaats, school en speeltuin, 
achterkant tuinen, geisoleerde school en pastorietuin. Groot volume.

7. voormalige school Erasmuscollege.
Introvert en rustig karakter door poortgebouw, harde grenzen en grote 
drempel. Kavel dat smal begint en breder uitloopt. Ruimtelijke sequentie 
aanwezig. Ingepaste ligging door diversiteit van ruimtes daaromheen.

8. Scouting St. Rafaël.
Groot kavel, verscholen achter achterkanten woonbebouwing.  Veelal 
achterkanten. Sterk zicht op pastorietuin. Educatieve spelfunctie. Hermet-
isch met een enkele ingang. Doodlopend. Primair gaat het hier over de 
buitenruimte. Diverse hekken aanwezig --> gefragmenteerd.

9. Wiel auto’s.
Volledig georienteerd op straatzijde. Bebouwing tevens functionerend als 
grens op achterzijde kavel. Voorzijde ingesloten tussen naastgelegen 
bebouwing en verbonden met drukke Strijpsestraat

4.3 Een rijkdom van verschillende kamers
Vanuit de bottom-up benadering zijn de verschillende 

schillen verder in kaart gebracht om zo een exact beeld te 
krijgen hoe de schillen precies zijn opgebouwd en hoe de 
relaties tussen de verschillende ruimtes zijn.
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Karakterisering van domeinen

1. Pastorietuin.
Zeer grote open binnenruimte met enorme groenpotentie.
Verscholen achter dorps weefsel van woningen, begraafplaats en 
geisoleerde maatschappelijke functies. Enkel achterzijden kijken op dit 
gebied. Begrenzing zeer divers bestaande uit een coniferen heg, beton en 
gaas hekwerken. Enkel bij de kerk en garageboxen begrensd door een 
gebouwvolume. Ondanks verschillende muren 
toch zichtrelaties door of over de begrenzing. 
Enkel verbonden door niet centrale verbinding via de begraafplaats. Mede 
hierdoor en door en door de tuin van gezondheidscentrum ontstaan er 
diverse plekken in de tuin. Ook diverse begroeiing speelt hierin een 
belangrijke rol. Met name aan de randen staan hoge oude bomen, een 
lourdesgrot en in het midden van de tuin een bouwsel van de voormalige 
pastoor.  Er zijn diverse mogelijkheden tot verbinding langs bestaande 
omringende weefsel met de buitenkant van het blok. 
Dwaalplek zonder doel. Hortus Conclusus

2. Begraafplaats.
Openbaar. Vrij toegankelijk tussen 10.00 - 17.00 uur. Grote ruimte begrensd 
door veelal groene coniferen heggen en met een redelijk introvert karakter. 
Aan straatzijde is het overige weefsel goed zichtbaar en wordt deze heg 
ondersteund door hekwerk van gaas. Grote centrale bomenlaan als 
centrale as, eindigend op beeld en betonmuur van luidruchtige Rollerhock-
eyclub.

3. Ark en kosterhuis.
Ark, het voormalige patronaatsgebouw staat leeg. Het kosterhuis en Ark 
oriënteren zich op het Trudoplein. De Ark heeft daarnaast een extra 
toegang aan de Trudostraat. De achterzijden van deze bebouwing is 
gelegen aan de begraafplaats. Kleine ramen maken een mogelijkheid tot 
een zichtrelatie met de begraafplaats.

4. Trudokerk.
Heeft altijd een belangrijke rol gehad voor het dorpshart. Oriëntatie op 
dorpshart. Belangrijk als gebouwschil voor karakter voor dit dorpshart. 
Alzijdige gebouwschil.

5 Gezondheidscentrum.
Voorzijde, statige entree door terug gelegen liggen tov rooilijn. Diverse 
oude bomen aanwezig. Centraal gelegen en aan weerszijden twee 
openingen naar pastorietuin erachter.  begrensd door enerzijds kerk, 
bouwvolume en hekwerk. Anderzijds door muur van naastgelegen woning 
en hekwerk. Achtertuin is deel van pastorietuin, begrensd door hekwerk. 
Vanuit grasveld nog steeds sterke visuele verbinding.

6. Rollerhockey RC. De lichtstad.
Intensieve activiteit in geisoleerd binnenmilieu. Lang kavel met zeer grote 
diversiteit omliggende ruimtes: begraafplaats, school en speeltuin, 
achterkant tuinen, geisoleerde school en pastorietuin. Groot volume.

7. voormalige school Erasmuscollege.
Introvert en rustig karakter door poortgebouw, harde grenzen en grote 
drempel. Kavel dat smal begint en breder uitloopt. Ruimtelijke sequentie 
aanwezig. Ingepaste ligging door diversiteit van ruimtes daaromheen.

8. Scouting St. Rafaël.
Groot kavel, verscholen achter achterkanten woonbebouwing.  Veelal 
achterkanten. Sterk zicht op pastorietuin. Educatieve spelfunctie. Hermet-
isch met een enkele ingang. Doodlopend. Primair gaat het hier over de 
buitenruimte. Diverse hekken aanwezig --> gefragmenteerd.

9. Wiel auto’s.
Volledig georienteerd op straatzijde. Bebouwing tevens functionerend als 
grens op achterzijde kavel. Voorzijde ingesloten tussen naastgelegen 
bebouwing en verbonden met drukke Strijpsestraat

Karakterisering van de verschillende kamers

1. Pastorietuin.
Zeer grote open binnenruimte met enorme groenpotentie.
Verscholen achter dorps weefsel van woningen, begraafplaats en geïsoleerde maatschappelijke 
functies. Enkel de achterzijden kijken op dit gebied. De begrenzing is zeer divers en bestaat uit: een 
coniferenheg; betonnen wanden; hekwerken. Bij de kerk en garageboxen is de tuin begrensd door deze 
gebouwvolumes. Ondanks verschillende muren zijn toch zichtrelaties door of over de begrenzing. 
De ruimtes zijn enkel verbonden door een decentrale verbinding via de begraafplaats. Hierdoor 
alsmede door de tuin van het gezondheidscentrum ontstaan er diverse plekken in de tuin. De diversiteit 
in soort en grootte van de begroeiing speelt hierin een belangrijke rol. Met name aan de randen staan 
hoge oude bomen, een zogenaamde lourdesgrot en in het midden van de tuin een bouwsel van de 
voormalige pastoor.  Er zijn diverse mogelijkheden tot verbindingen via de naastgelegen ruimtes naar 
de buitenkant van het blok. 

2. Begraafplaats.
Openbaar. Vrij toegankelijk tussen 10.00 - 17.00 uur. Grote ruimte begrensd door veelal groene 
coniferenheggen en met een redelijk introvert karakter. Aan de straatzijde is het overige weefsel goed 
zichtbaar en wordt deze heg ondersteund door een hekwerk van gaas. Een centrale bomenlaan van 
oude bomen vormt een centrale as, die eindigt op een beeld. Achter de begrenzende betonwand is een 
luidruchtige Rollerhockeyclub gelegen.

3. De Ark en kosterhuis.
De Ark, het voormalige patronaatsgebouw staat leeg. Het kosterhuis en Ark oriënteren zich op het 
Trudoplein. De Ark heeft daarnaast een extra toegang aan de Trudostraat. De achterzijden van deze 
bebouwing is gelegen aan de begraafplaats, maar hebben hier geen enkele relatie mee. kleine ramen 
maken een mogelijkheid tot een zichtrelatie met de begraafplaats.

4. Trudokerk.
Heeft altijd een belangrijke rol gehad voor het dorpshart. Oriëntatie op dorpshart. Belangrijk als 
gebouwschil voor karakter voor dit dorpshart. Alzijdige en iconische gebouwschil.

5 Gezondheidscentrum.
Aan de voorzijde heeft het een statige entree doordat deze terug is gelegen ten opzichte van  de rooilijn. 
Diverse oude bomen zijn in de groene voortuin aanwezig. Het gebouw is centraal gelegen op haar kavel 
en aan weerszijden zijn twee openingen naar de pastorietuin erachter.  Deze zijn nu begrensd door een 
hekwerk. De achtertuin is een voormalig deel van de pastorietuin, maar wordt nu begrensd door een 
hekwerk. Vanuit het grasveld is er nog steeds een sterke visuele verbinding.

6. Rollerhockey RC. De lichtstad.
Intensieve sportactiviteit in geïsoleerd binnenmilieu. lang kavel met zeer grote diversiteit van 
omliggende ruimtes: de begraafplaats, achterkant tuinen, geïsoleerde school, de Trudostraat en de 
pastorietuin. Deze sportfunctie is gevestigd in een groot bouwvolume.

7. Voormalige school Erasmuscollege.
Introvert en rustig karakter door poortgebouw, harde grenzen en  een grote drempel. Het kavel begint 
smal en loopt breder uit richting de tuin. Er is een ruimtelijke sequentie aanwezig. Het heeft een 
ingepaste ligging door de diversiteit van de ruimtes daaromheen.

8. Scouting St. Rafaël.
Groot kavel, verscholen achter de achterkanten van woonbebouwing. Het kavel heeft een sterk 
zicht op de pastorietuin. Nu heeft het een educatieve spelfunctie die zowel in het gebouw als in de 
ruimte daarvoor wordt beoefend. Het kavel heeft een enkele ingang en is doodlopend. Primair gaat 
het hier over de buitenruimte. Er zijn diverse hekken aanwezig en het kavel is hierdoor in fysieke zin 
gefragmenteerd. In de hoek is een kleine dierenweide met een pony en een kippenhok.

9. Van de Wiel auto’s.
De functie en het gebouw zijn volledig georïenteerd op de Strijpsestraat. De achterzijde vormt een 
harde gevel naar het kavel van de scouting en dierenwei. De voorzijde ligt ingesloten tussen de 
naastgelegen bebouwing.
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Het is opvallend dat nergens in het blok de buitenschil 
en binnenschil enige relatie met elkaar hebben.  Binnen 
de bestaande configuratie van schillen valt op dat ook 

fig. 4.5 Een bouwblok 
van geïsoleerde 
kamers

fig. 4.6 Geïsoleerde 
kamers in de 
tussenschil oriënteren 
zich enkel op de 
straatzijden
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binnen de schillen er nauwelijks sprake is van enige relatie 
tussen de verschillende ruimtes en programma’s. Een 
verder onderscheid kan gemaakt worden in verschillende 
kamers. Alle kamers hebben telkens verschillende ruimtelijke 
en programmatische karakteristieken. De kamers in de 
binnenschil liggen nu geïsoleerd van elkaar en hebben in 
zowel programmatische als ruimtelijke zin nauwelijks tot geen 
relatie tot de naastgelegen kamers. De functies die in de 
tussenschil aanwezig zijn, richten zich enkel naar buiten toe, 
naar de straatzijden. Daar waar verschillende kamers tegen 
elkaar grenzen valt op dat de kamers zich van elkaar af 
keren. De grenzen zijn versterkt door bijvoorbeeld geplaatste 
hekwerken of betonwanden. De binnenwereld bestaat 
uit een aantal parochieën die ieder specifieke ruimtelijke 
karakteristieken hebben en een specifiek gebruik kennen.  
Er kan geconcludeerd worden dat er een rijkdom aan 
verschillende kamers aanwezig is. Door deze grote variëteit 
aan kamers biedt dit bouwblok een unieke combinatie van 
verschillende ruimtes en programma’s. 

4.4 Leegstand Religieuze schil
De Ark, een voormalig patronaatsgebouw staat al enkele 

jaren leeg en ook de Trudokerk zal zeer waarschijnlijk in de 
toekomst haar deuren moeten sluiten. Het  blijkt lastig om 
een goede programmatische invulling te vinden voor het 
herbestemmen van de Ark. Diverse architecten zoals van 
Aken architecten hebben hier plannen voor gemaakt. Er is 
zelfs een plan opgesteld voor de sloop van de Ark en op 
deze plek een nieuw woningbouwcomplex neer te zetten. 
Vanuit de bevolking stuitte dit op veel weerstand7. Tot op 
heden is de Ark diverse malen gekraakt. Op dit moment is 
het gebouw volledig dichtgetimmerd en zijn er geen plannen. 
De Ark en Trudokerk kunnen beiden als individuele kamers 
worden beschouwd aan de rand van dit bouwblok. Ze worden 
tot op heden vooral beschouwd als individuele elementen 
aan het Trudoplein. De herontwikkeling van deze gebouwen 

7  EINDHOVEN IN BEElD. Nieuwbouwplannen Trudoplein doorgezet. 
website: http://www.eindhoven-in-beeld.nl/picture/number26366.asp 
bekeken op 04-01-2012
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als losse opgaven blijkt erg lastig. Uit een interview8  met 
de vastgoedbeheerder die de Ark op dit moment in het 
bezit heeft kwam het volgende naar voren: “Het is lastig 
om een goede programmatische invulling te bedenken.” De 
ligging  van deze locatie aan het Trudoplein is ideaal voor de 
vestiging van woningen. De plannen die zijn gemaakt voor 
de bouw van woningen op deze plek stuitte op veel protest 
vanuit de wijk. Het is nu echter bijzonder lastig om een 
rendabele investering te vinden aangezien er nu vanuit de 
gemeente een nieuwe doelstelling is geformuleerd om de Ark  
te herbestemmen.” De vastgoedbeheerder heeft echter enkel 
de Ark in bezit en aan dit pand is nauwelijks enige vrije grond 
gekoppeld. 

4.5 Ander bereik
Een aantal van de functies die in de tussenschil 

aanwezig zijn kunnen beschouwd worden als introverte 
functies. Met hun ligging achter de structurele schil van 
wonen hebben ze een redelijk luwe plek verworven in het 
binnenmilieu. Omdat ze nauwelijks een relatie hoeven aan 
te gaan met omgeving kunnen ze, als in zichzelf gekeerde 
kamers, goed functioneren in dit binnenmilieu. Waar een 
aantal van deze functies in vroegere jaren een directe 
maatschappelijke betekenis hadden voor de buurt is dit in de 
loop der tijd veranderd doordat het bereik van deze functies 
8  VAN lOON, J. (directeur land’s Heeren).  Herbestemming de Ark. 
Interview. door R. Merkx, 28-02-2012, Veldhoven.

fig. 4.6 impressie 
van een winkel- en 
appartementen- 
complex op de locatie 
van de Ark
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is verschoven. Door veranderingen in de mobiliteit van de 
bezoekers; de vermindering van het verenigingsleven en de 
migratie van bewoners naar andere delen van de stad, is 
de betekenis van de aanwezige functies voor de Oud Strijp 
niet meer zo sterk als voorheen. Men kan zich dan ook de 
vraag stellen of de aanwezigheid van deze functies op deze 
specifieke locatie noodzakelijk is, of dat deze functies ook 
elders in de stad goed kunnen functioneren?

4.6 Conclusies
Het bouwblok waarop het Trudoplein gelegen is kan 

getypeerd worden als een bouwblok met een onvolledige 
schil van woningen en religieuze functies met een 
binnenwereld bestaande uit een configuratie van kamers. De 
verschillende introverte kamers met ieder andere ruimtelijke 
en programmatische karakteristieken hebben ieder specifieke 
kwaliteiten. Deze kamers hebben nu nauwelijks tot geen 
relatie tot elkaar. Met name de kamers in de tussenschil 
hebben geen directe relatie (meer) tot het dorpshart of 
omringende context. Ze oriënteren zich enkel naar de 
straatzijde en gaan geen enkele relatie aan met de andere 
kamers in de binnenwereld. Met name deze tussenschil biedt 
goede mogelijkheden om verder te ontwikkelen. Wellicht 
kan dit in de toekomst ervoor zorgen dat ook leegstaande 
maatschappelijke gebouwen veel gemakkelijker op een 
rendabele manier herbestemd kunnen worden.
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5 De pastorietuin en haar grenzen

De focus van dit afstudeerverslag ligt op het 
herbestemmen van de voormalige pastorietuin. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op de bedreigingen en potenties 
met betrekking tot deze tuin.

5.1 Historie van het de pastorietuin achter de Trudokerk
Het stelsel van kamers vormt de basis van dit blok. In dit 

stelsel is met name de pastorietuin een bijzondere groene 
kamer die haar kwaliteiten nauwelijks prijsgeeft. Van oudsher 
is de pastorietuin een tuin welke toebehoort aan de pastorie. 
De pastoor kon gebruik maken van deze rustige tuin om 
te mediteren en voor het voorbereiden van missen. Het 
introverte en groene karakter 
van deze tuin bood hiervoor 
goede mogelijkheden. Naast 
de vele grote bomen zijn in de 
tuin twee bouwsels aanwezig. 
Zo heeft pastoor Werners een 
deel van een muur gemetseld 
en is aan de achterzijde van de 
tuin een lourdesgrot aanwezig. 
Gedurende haar bestaan 
zijn allerlei woningen en 
functies om de tuin ontwikkeld. 
Aangezien de tuin bij uitstek 
een introvert karakter had is 
het logisch dat alle functies met 
hun achterzijde naar de tuin zijn 
gekeerd en geen enkele relatie 
met de tuin aangaan.

fig. 5.1 Muur 
gemetseld door de 
heer Werners in de 
pastorietuin
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5.2 Kwaliteiten van de pastorietuin
De pastorietuin achter de Trudokerk is tegenwoordig 

een introverte en groene tuin, volgens enkele wijkbewoners 
zelfs verwilderde tuin, die enkel een indirecte verbinding 
heeft met het Trudoplein via de naastgelegen begraafplaats. 
Maatschappelijke functies, secundaire functies en de tuinen 
van woningen scheiden dit gebied af van de straatzijden. 
Hierdoor wordt haar introverte karakter en rustige sfeer 
gehandhaafd. De oude tuin bevat een grote diversiteit 
aan bomen en struiken. Beplanting op het kerkhof en 
pastorietuin bestaat o.a. uit: zomereik, rode beuk, tamme 
kastanje en slangeden. Er staan een aantal oude bomen 
zoals bijvoorbeeld een tamme kastanje uit 1880. De stichting 
stadsbomen besteedt aandacht aan een aantal bijzondere 
bomen uit deze tuin. Een kleine groep vrijwilligers gaat af 
en toe aan de slag om het struikachtige groen te snoeien en 
de zandpaden vrij te houden. De tuin heeft een erg rustig 
karakter en hier nestelen veel vogels. De tuin geeft in ieder 
jaargetijde een prachtig beeld Een aantal woningen heeft 
aan de achterzijde een transformatie ondergaan aan de 
achterzijde en kijken nu uit over deze tuin. De pastorietuin 
wordt nu overdag ontsloten via de begraafplaats. Deze route 
zorgt ervoor dat weinig mensen deze binnentuin kennen en 
tevens vormt deze route over de begraafplaats een drempel, 
zodat niet iedereen hier naar toe komt. Deze drempel is 
juist een kwaliteit aangezien het in zekere mate voor het 
behoudt van de sfeer van deze tuin zorgt ten opzichte van 
het actieve en drukke Trudoplein. Op de volgende pagina’s 
zijn achtereenvolgens enkele foto’s van de pastorietuin 
weergegeven om zodoende haar karakter te duiden. 
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fig. 5.2 Oriëntatie van woonhuis op tuinzijde fig. 5.3 Tamme kastanje

fig. 5.4 drempelzone via de begraafplaats fig. 5.5 Lentebeeld vanuit het centrum van de tuin
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5.3 Zwaktes en bedreigingen voor de pastorietuin
De grenzen van de pastorietuin zijn vrij hard doordat er 

op deze grenzen hekwerken, betonwanden en achterzijden 
van gebouwvolumes zijn gebouwd als erfafscheiding. De 
erfafscheidingen zijn met name gepositioneerd aan de 
achterzijden van de secundaire functies in de tussenschil en 
deze keren zich van de pastorietuin af. Er kan geconcludeerd 
worden dat de randen van de pastorietuin voornamelijk 
ontwikkeld zijn vanuit praktische overwegingen en zodoende 
nauwelijks esthetische kwaliteit bezitten. Door deze harde 
grenzen is er nauwelijks sociale controle mogelijk vanuit de 
kamers grenzend aan de pastorietuin. 

De pastorietuin behoort van oorsprong toe aan de 
pastorie. Daar is nu een eerstelijns gezondheidscentrum 
gevestigd. Door een geplaatst hekwerk wordt een centraal 
deel van de tuin bij het gezondheidscentrum betrokken 
en op die manier afgescheiden van de tuin. De tuin wordt 
verder nauwelijks gebruikt, maar de enkele paden die 
er zijn scheppen de indruk dat er sporadisch mensen in 
deze binnenwereld komen. Er zijn sporen zichtbaar van 
verloedering zoals te zien in figuur 5.8.  De tuin kan een 
aantrekkelijke plek vormen als hangplek of voor illegale 
activiteiten.

fig. 5.8 sporen van 
verloedering.
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fig. 5.9 hekwerk rondom de tuin van het gezondheidscentrum

fig. 5.10 Betonnen wand met prikkeldraad achter het Scoutinggebouw
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fig. 5.11 Betonnen heklwerk nabij het hal van het Rollerhockey en de begraafplaats

fig. 5.12 Stalen hekwerk naast het gezondheidscentrum.
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5.4 Conclusies
De pastorietuin ligt verborgen achter een diversiteit 

van kamers. Hierdoor heeft ze haar rustige en meditatieve 
karakter kunnen handhaven. Door de enkele sequentiële 
ontsluiting via de begraafplaats die gezien kan worden als 
een sterke drempel tot het gebied wordt deze unieke tuin 
nauwelijks bezocht. De tuin wordt niet meer gebruikt en de 
kans bestaat dat deze tuin gaat verpauperen. Aangezien 
de kerk waarschijnlijk in de toekomst haar vastgoed zal 
verkopen, valt op te merken dat de pastorietuin aangename 
potenties biedt voor nieuwe investeerders. Bij een eventuele 
aankoop van de gronden van de Trudokerk kan vrijwel het 
gehele binnengebied aangekocht en ontwikkeld worden. 
De kans bestaat dat door grootschalige ontwikkelingen de 
bestaande kwaliteiten niet ten goede komen ter versterking 
van het dorpshart, maar door snelle en kwalitatief slechte 
ontwikkelingen dreigen te verdwijnen.  In tegenstelling tot 
deze bedreigingen biedt het groene en introverte karakter 
unieke potenties voor de directe omwonenden en het 
dorpshart en haar bezoekers.

Het is daarom van belang dat er een visie opgesteld 
wordt voor de pastorietuin zodat deze betekenis krijgt voor 
het dorpshart en functies daaromheen. Daartoe moet niet 
zozeer de tuin zelf, maar vooral haar randen ontwikkeld 
worden. Om deze tuin in te kunnen zetten zal het een aantal 
voorzijden nodig hebben voor sociale controle en tevens een 
aantal nieuwe toegangen. Daarbij staat het behoud van het 
rustige en meditatieve karakter van de tuin voorop.



- 67 -- 66 -



- 67 -- 66 -

- Strategie -
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6. De bestaande kamerconfiguratie als basis 
voor een nieuwe strategie

6.1 Een noodzaak en een kans tot ontwikkeling
Het bouwblok waarop het Trudoplein is gelegen kan 

als uniek worden bestempeld. De verborgen pastorietuin 
biedt een enorme groenpotentie voor een diversiteit van 
omliggende kamers en voor het dorpshart. Het in hoofdstuk 
drie geschetste tekort aan verblijfsgroen in dit dorpshart 
kan zo met een ingreep worden tenietgedaan. Op deze 
manier kan in de toekomst dit bouwblok, een aanvullende 
rol blijven spelen op het dorpshart en het functioneren van 
deze wijk. Mogelijke grootschalige ontwikkeling of anderzijds 
verpaupering liggen echter op de loer. De geschetste 
bedreigingen en kansen met betrekking tot de pastorietuin 
en haar omringende kamers vormt de aanleiding voor de 
doelstelling om dit her te ontwikkelen. 

fig. 6.1 geïsoleerde 
pastorietuin als 
groenpotentie
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6.2 Mogelijke ontwikkelingsstrategieën 
Er zijn diverse mogelijkheden om op deze configuratie 

van kamers te reageren. Elke manier van benaderen geeft 
ook andere mogelijkheden voor het positioneren van het 
gebouw, het omgaan met de begrenzing en het omgaan met 
de buitenruimte.  
Een eerste strategische positie is om dit bouwblok te 
benaderen als één totale ruimte. Het is mogelijk om de 
configuratie van kamers af te zwakken en de grenzen van de 
individuele kamers te slechten. Hiermee is de binnenwereld 
als een geheel te beschouwen waardoor er een collectieve 
ruimte ontstaat waarin eventueel gebouwvolumes geplaatst 
kunnen worden. Dit campusmodel creëert een min of meer 
parkachtige omgeving waarin verschillende volumes zijn 
opgenomen. 
Een tweede strategie welke aan de andere zijde van het 
spectrum ligt, is om de bestaande configuratie van kamers 
als basis te nemen en het gebied vanuit deze rijkdom van 
kamers te gaan benaderen en de diversiteit te versterken. 
Daarnaast zijn er strategieën denkbaar die elementen van 
beide strategieën gebruiken.

6.3 Een ensemble van kamers
Vanuit de bottom-up benadering is het van belang 

om een strategie te ontwikkelen om de kwaliteiten van 
dit bouwblok te behouden en te versterken, inspelend op 
de potenties die al in dit mozaïek van kamers aanwezig 
zijn. De bestaande structuur van de diverse kamers biedt 
namelijk een variëteit aan ruimtelijke en programmatische 
karakteristieken, maar deze liggen nu nog totaal geïsoleerd 
van elkaar. Er zijn mogelijkheden om de kamers meer met 
elkaar te verbinden waardoor ze tevens gebruik kunnen 
maken van elkaars wederzijdse kwaliteiten. Op die manier 
kan dit mozaïek van kamers op een hoger plan worden getild 
doordat de kamers van elkaars kwaliteiten gebruik kunnen 
gaan maken. De toegepaste strategie is een combinatie van 
de in paragraaf 6.2 geformuleerde strategieën. 

De uitwerking van deze strategie is mogelijk middels 
een ruimtelijke en programmatische ingreep. Daarbij is het 
van belang om de onderlinge relaties tussen de kamers 
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en de relatie van de kamers tot de andere bouwblokken 
en het dorpshart te begrijpen. Op basis van dit begrip kan 
men per kamer beoordelen hoe de totaalstructuur iedere 
kamer vervolgens specifiek uitgewerkt kan worden. De 
pastorietuin met haar rustige en meditatieve karakter vormt 
hierbij het uitgangspunt. De doelstelling is om de pastorietuin 
en begraafplaats intact te laten en de diverse randen 
daarop aan te laten haken en in dat licht te ontwikkelen. In 
hoofdstuk vier is geconcludeerd dat met name de kamers in 
de tussenschil goede mogelijkheden bieden om deze her te 
ontwikkelen en zodoende sociale controle aan de tuinzijde 
mogelijk te maken. In ruimtelijke zin bieden de kamers in 
de tussenschil tevens mogelijkheden om nieuwe entrees 
naar de tuin te maken. Redenerend vanuit het rustige en 
meditatieve karakter van de pastorietuin is het echter van 
belang om dat karakter vast te houden. De omringende 
entreekamers kunnen evenals de bestaande ontsluiting 
via de begraafplaats gaan dienen als drempels naar deze 
tuin. Door sociale controle en door de programmatische 
en ruimtelijke schakering kunnen ze als een filter fungeren 
voor het bezoek naar de tuin en de andere kamers. Van 
belang is dat daarbij ook de bestaande gebouwkorrel in 
acht wordt genomen. Wat betreft de nieuwe bouwvolumes 

fig. 6.2 Pastorietuin 
en potentiële 
toegangsroutes.
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wordt er daarom geopteerd voor kleinschalige bouwvolumes 
en laagbouw. Hiermee is het mogelijk om het bestaande 
karakter zoveel mogelijk te behouden.

Ook in programmatisch opzicht zal de strategie van de 
kamers in de tussenschil ontwikkeld worden in het licht van 
de tuin. Het rustige en meditatieve karakter zal goed tot zijn 
recht kunnen komen als de diverse functies aanhaken op dit 
karakter en dit zodanig kunnen stimuleren. Functies met een 
rustige doelgroep die een kleine bezoekersstroom vereisen 
zouden zijn hiervoor geschikt. 

In een ensemble van kamers kan iedere kamer unieke 
kwaliteiten ontplooien. Doordat de kamers met elkaar 
verbonden zijn, is het tevens mogelijk een relatie aan te 
gaan zodat ze van elkaars kwaliteiten gebruik kunnen 
maken. Functies die in de ene kamers zijn gevestigd 
kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de kwaliteiten van 
de pastorietuin. Bij bijvoorbeeld aanleunwoningen kunnen 
moestuinen ontwikkeld worden. Vanuit deze kamer kan 
men naar de tuin lopen of men kan naar de kamer met de 
dierenweide lopen om daar te verblijven. Dit werkt natuurlijk 
ook vice versa voor de zorgboerderij die is gelegen bij deze 
dierenweide. Het kan voor de bezoekers van deze functie 
ook aantrekkelijk zijn om betrokken te worden bij het werk 
in de moestuin. De kamers hebben op deze manier ieder 
een eigen karakter maar vormen samen toch een geheel. 
Doordat het gebied meer als een ensemble gaat functioneren 
is het mogelijk om van de verschillende kwaliteiten gebruik te 
maken.

De Trudokerk en de Ark kunnen wellicht in de toekomst 
hierop aanhaken. Doordat in ruimtelijke en programmatische 
zin de verschillende kamers een ensemble vormen zal 
in de toekomst blijken dat er ook voor deze gebouwen 
specifiekere mogelijkheden zijn om een rol te gaan spelen 
in dit kamerlandschap. Nu hebben ze enkel een relatie tot 
het dorpshart en worden ze enkel in dat licht ontwikkeld. 
Met de ontwikkeling van het binnenmilieu worden er ook 
nieuwe kansen geboden voor de herontwikkeling van 
deze gebouwen. Wellicht kan de Ark bijvoorbeeld als 
congresruimte of als theehuis een rol krijgen in dit ensemble. 
Ontwikkelingen worden zo niet gestart vanuit een enkele 
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kamer in relatie tot het dorpshart, maar gestart vanuit de 
relatie en betekenis die de verschillende kamers voor elkaar 
en het dorpshart kunnen hebben.

6.4 Ruimtelijke uitwerking door middel van muren
Zoals beschreven in hoofdstuk 5.3 zijn de huidige 

grenzen van de verschillende kamers hard en 
ongenuanceerd. Toch zorgen juist deze grenzen ervoor 
dat in de verschillende kamers zich een specifiek karakter 
heeft kunnen ontwikkelen. Op basis van de strategie van de 
kamers is er gezocht naar een middel om de verschillende 
kamers vorm te geven en verder te ontwikkelen. Daar 
dit onderwerp een brede en diepgaande theoretische 
achtergrond kent, zal dit verslag zich beperken tot de 
toegepaste essentie als basis waarop de uitgangspunten 
van dit afstudeerwerk gestoeld zijn. In het boek ‘De grens’9  
wordt aandacht besteed aan onder andere de definiëring 
van de ruimte. Pieter Jan Gijsberts haalt hierin Adolf loos 
aan met zijn opstel ‘Architektur’. Aldus Gijsberts laat loos 
het verschil prevaleren boven alle krampachtige pogingen 
van zijn tijdgenoten nog éénmaal door middel van een 
allesverzoenende stijl de onheelbare fragmentering van 
de wereld te helen. ‘De architectuur van Adolf loos wordt 
bepaald door het principe van het fundamentele verschil 
tussen exterieur en interieur, tussen voor- en achtergevel, 
tussen notenhout en marmer. De focus wordt in zijn werk 
gelegd op het verschil tussen de interieurs van de ruimte en 
de sequentie.

Een kamer is een gedefinieerde ruimte en dankt het 
bestaan aan haar begrenzing. Een architectonisch middel 
om een grens te vormen is een muur. Een muur is een 
stapeling van elementen waarmee een lijnelement gevormd 
kan worden. Een muur kan voor een heldere en fysieke 
afbakening zorgen tussen ruimtes. Zoals zichtbaar op de 
grens tussen de begraafplaats en de pastorietuin zorgt de 
coniferenhaag ervoor dat er geen zicht mogelijk is vanuit de 
pastorietuin op de begraafplaats maar enkel op de bomen 

9  GEVERS, I (1991). De grens. De Borderline. Reflecties van 
kunstenaars architecten en theoretici. Amsterdam, De Balie.



- 75 -- 74 -

en de kerk die daar bovenuit steken. Door deze grens wordt 
de focus gelegd op de pastorietuin en de hemel welke boven 
de haag zichtbaar is. Deze natuurlijke wand kadert het beeld 
in, iets wat Tadao Ando ook gebruikt in bijvoorbeeld het Row 
House10. Door in de buitenruimte de hemel centraal te stellen 
wordt alle aandacht gevestigd op de relatie tussen de muur 
en hetgeen zichtbaar is aan de hemel. De aandacht voor de 
ruimte aan de andere zijde wordt afgesneden doordat deze 
onzichtbaar wordt. Door middel van de muur kan de focus in 
belangrijke mate worden gelegd op de functie die daarvoor 
kan huisvesten. Een muur kan er daarmee voor zorgen dat 
er een kristallisering van karakters kan plaatsvinden doordat 
de aandacht uitgaat naar wat er in de kamer zelf gebeurd.

Een tweede argument voor het gebruik van een muur 
is dat de ruimte aan een muur haar karakter in belangrijke 
mate ontleend aan de muur. Iets wat loos in zijn werk juist 
tot uiting laat komen. De stapeling van de muur kan telkens 
anders zijn. Door de vorm, schaal en materialiteit van de 

10  ANDO, T Row House, Azuma House. Een tweelaags woonhuis in 
Osaka met een hof in het centrale deel van het huis.

fig. 6.3 Row House. 
Tadao Ando
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muur wordt het karakter van de ruimte bepaald. Een donkere, 
grof uitgevoerde natuursteen gevel levert een andere sfeer 
dan een fijnmazige witte gevel. De muur kan daarmee 
reageren op hetgeen er in een van de kamers afspeelt. 

Een derde argument voor de inzet van de muur is dat het 
een middel is om als regelaar te dienen. Openingen in de 
muur zorgen voor een eventuele connectie naar een ander 
gebied. De aandacht wordt door middel van de muren juist 
gevestigd op de openingen daarin. Door deze openingen 
zorgvuldig te ontwerpen en te richten de ruimte achter een 
muur dienen als een drempel naar een ander gebied.

6.5 Conclusies
Vanuit de bottom-up benadering komt naar voren dat 

de bestaande diversiteit aan kamers uniek is en deze 
kamerconfiguratie een sterke basis kan bieden voor nieuwe 
ontwikkelingen in dit bouwblok. Door de diversiteit van 
verschillende karakters als basis te gebruiken en deze daar 
waar mogelijk te verbinden kan er een netwerk gevormd 
worden van kamers. Een strategie van verbonden kamers 
biedt de mogelijkheid om de verschillende kwaliteiten te 
koppelen en daarmee te versterken. De kamers kunnen 
zodoende van elkaars kwaliteiten gebruik maken en daarmee 
elkaar versterken. Tevens kunnen de verschillende kamers 
de ontsluiting verzorgen naar de tuin. Tegelijkertijd kunnen 
deze als een drempelzone fungeren. Op die manier ontstaat 
er naast sociale controle aan de randen van de tuin een 
sociale controle wat betreft het betreden van de tuin. Het 
rustige en meditatieve karakter kan op die manier behouden 
en tevens gebruikt worden in de unieke sfeer die het nu 
biedt.

Als middel om de verschillende kamers te definiëren 
wordt een muur ingezet. Het is een structurerend element 
dat de verschillende kamers van elkaar scheid. Openingen in 
deze muur vormen de verbindingen naar de andere kamers. 
Tegelijkertijd reageert deze specifiek op wat er in iedere 
kamer gebeurt. 

Deze bottom-up benadering van kamers kan gezien 
worden als een mozaïekbenadering waarin juist de 
aanwezigheid van verschillende karakteristieken de 
basis vormt van ontwikkelingen. Op deze strategie, die is 



- 77 -- 76 -

toegespitst op dit specifieke bouwblok, kan in de toekomst 
aangehaakt worden in de verdere ontwikkeling en behoud 
van het dorpshart. De Trudokerk en de Ark kunnen naast 
hun relatie tot het dorpshart een nieuwe relatie krijgen tot het 
binnenmilieu en een rol gaan spelen in dit kamerlandschap.
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7. De tuin van Oud Strijp
Stedenbouwkundige uitwerking

7.1 Programmatische uitwerking
Voor een goed functionerend ensemble van rustige 

kamers is het van belang om de bestaande structuur verder 
tegen het licht te houden zoals in hoofdstuk vier. Op basis 
van dit inzicht kan er gekeken worden wat er in iedere kamer 
dient te gebeuren om een sterk geheel te verkrijgen. De 
analytische beschrijvingen in paragraaf 4.3 vormen hiervoor 
de basis. De vraag kan daarbij ook gesteld worden of de 
aanwezige kamers wat betreft programma en ruimtelijkheid 
een juiste relatie hebben tot elkaar en tot de tuin. Uit 
hoofdstuk vier komt naar voren dat de bestaande functies in 
de tussenschil onvoldoende kunnen inspelen op een rol als 
rustige functie aan de pastorietuin. Met name de tussenschil 
biedt veel potentie voor de herbestemming van de tuin. Voor 
de verdere uitwerking is er dan ook voor gekozen om de 
aanwezige functies te verplaatsen naar elders zodat een 
nieuw ruimtelijk en programmatisch netwerk opgebouwd kan 
worden van kamers. 

Daar het behoud van het meditatieve en rustige karakter 
van de pastorietuin voorop staat is dan ook het idee om de 
kamers daaromheen in datzelfde karakter te ontwikkelen. 
In hoofdstuk zes is beschreven dat zorg- of woonfuncties 
daarvoor een goede keuze zouden kunnen zijn. Daarbij kan 
gedacht worden aan: 

- aanleunwoningen;  
- hospice;  
- psycholoog; 
- revalidatiekliniek; 
- sanatorium; 
- zorgboerderij; 
- zorgwoningen. 

Om het geheel goed te kunnen laten functioneren 
is het ook van belang om tegemoet te komen aan de 
parkeerbehoefte. Het is mogelijk om op de Strijpsestraat, 
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fig. 7.1 
Stedenbouwkundige 
uitwerking van het 
kamerlandschap
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Trudostraat of Trudoplein de auto te parkeren. Echter een 
vergroting van het aantal functies zal de parkeerbehoefte 
doen toenemen. De kamer gelegen aan de Strijpsestraat zal 
ingericht worden als een groen parkeerterrein. Op die manier 
kan het de functies, gelegen in dit binnenmilieu, bedienen.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe kamerstructuur is 
de aanwezige structuur bestudeerd en gekeken welke 
kwaliteiten er verder in de nieuwe plannen opgenomen 
kunnen worden. Zo zijn er een aantal bomen zoals vier hoge 
populieren en een kastanjeboom welke in deze tussenschil 
aanwezig zijn. Ook de aanwezige paardenwei en kippenhok 

fig. 7.2 Referentie: 
Zorgboerderij te 
Haren door Onix
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zijn interessante elementen die op een bepaalde manier 
terug kunnen komen in de nieuwe configuratie van kamers.

7.2 Een hospice
Het opvallende van het bouwblok aan het Trudoplein is 

dat het weefsel een unieke combinatie biedt van een luwe 
rustige binnenwereld aan een actief gezellig dorpshart. Het is 
mogelijk om te kunnen verblijven of uitkijken op deze groene 
binnenwereld en tevens gebruik te maken van de diverse 
functies die het dorpshart te bieden heeft. Het blijkt namelijk 
ook prettig om bij een langdurig verblijf even er tussenuit te 
kunnen gaan, te escapen en zodoende in de activiteit of het 
alledaagse leven te kunnen stappen.

Daarnaast is er in de bestaande structurele schil van dit 
bouwblok een poortgebouw aanwezig die de entree mogelijk 
maakte naar de in de tussenschil gelegen school. De groene 
en rustige omgeving kan voor de patiënten en familieleden 
een prettige omgeving zijn om te verblijven of op uit te 
kijken. In hoofdstuk 8 zal dieper ingegaan worden op de 
achtergronden van hospices.

7.3 Kamers van verschillende hoftypologieën 
Door middel van muren wordt een hoofdstructuur 

gecreëerd. De kamers worden vervolgens binnen deze 
hoofdstructuur verder ontwikkeld. De gecreëerde kamers 
kennen ieder hun eigen karakter en typologie, net zoals in de 
huidige situatie het geval is. Aangezien elke kamer andere 
buurkamers heeft zal uitgegaan moeten worden van een 
andere hoftypologie. Zo liggen de kamers aan de Trudostraat 
tevens gelegen aan de begraafplaats en naast tuinen van 
woningen. Aan het einde van deze dubbele kamer is een 
doorgang mogelijk naar de pastorietuin. In deze hoftypologie 
moet dus rekening gehouden worden met een grote 
diversiteit aan aangrenzende kamers en een wandelroute 
naar de pastorietuin.

De relatie van de muur tot de kamer kan in iedere kamer 
anders worden aangegaan. Zo kunnen bijvoorbeeld in de 
muur aan de begraafplaats nissen ontworpen worden om 
urnen of kaarsen in te plaatsen. De muur van de tuin is juist 
heel grof ontworpen met een open structuur waardoor er 
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fig. 7.3 Boven. Foto vanuit de bestaande pastorietuin.
fig. 7.4 Onder. Opgewerkte foto welke de mogelijke potentie van dit gebied als een groene   
            verblijfsruimte toont
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planten in kunnen groeien of vogels kunnen nestelen. Het 
plaatsen van een functie in de kamer kan op verschillende 
manieren geschieden. Er zijn verschillende relaties van muur 
en kamer mogelijk. Een nieuwe functie kan als het ware los 
in de kamer worden geplaatst; de functie kan tegen de wand 
aan worden geschoven of de muur kan opgedikt worden 
waardoor een gebouwmassa ontstaat. Tussenvormen zijn 
denkbaar.

7.4 Conclusies 
Het streven is het behoud van het rustige en meditatieve 

karakter die de tuin nu biedt. Ook in programmatische 
zin dienen de omringende kamers zodanig ontwikkeld te 
worden dat ze aanhaken op dat karakter en versterken. 
Rustige en kleinschalige zorgfuncties vormen daartoe 
goede mogelijkheden. De verschillende elementen die in 
dit bouwblok aan het dorpshart aanwezig zijn maken het 
bij uitstek een gunstige locatie voor de vestiging van een 
hospice. Het kunnen verblijven aan of in de tuin en mogelijke 
escapes naar het dorpshart en bijvoorbeeld stadscentrum 
vormen goede kwaliteiten om deze functie te ontplooien en 
tegelijkertijd in te spelen op het karakter van de tuin. 
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8. Een bijna-thuis huis
Onderzoek naar hospices

In dit hoofdstuk zal verder worden ingegaan op het 
ontwerpen van een hospice. Voor het toepassen van een 
niet alledaagse functie zoals een hospice is het van belang 
om meer inzicht te verkrijgen in het functioneren en de 
verschillende facetten die een rol spelen bij het ontwerpen 
van hospices. ‘Architects and allied designers are well 
advised to first immerse themselves in the inner profundities 
of the hospice experience , and these principles of palliative 
architecture, in order to fully appreciate and comprehend the 
commitment, compassion, mutual support and warmth as 
well as the stark realities of hospices’.11 

Door literatuurstudie en het bezoek en interviews aan 
een drietal hospices12  zijn de eisen en wensen ten aanzien 
van een hospice in kaart gebracht. Hierbij is zoveel mogelijk 
focus gelegd op de ontwerpkaders die de pastorietuin 
met zich mee brengt. In dit hoofdstuk zal het onderzoek in 
beknopte vorm worden beschouwd.

11 STEPHEN VERDERBER & BEN J. REFUERZO (2006). Innovations in Hospice 

Architecture. (Taylor & Francis 2006), p. 59

12 Coördinator Hospice Mariaweide (April 2012) Hospice Mariaweide. Venlo  

    Coördinator Hospice Zenit C. v. Deursen (April 2012). Hospice Zenit. Venray; 

    Zorgvrijwilligster J. Brand (April 2012). Hospice de Regenboog. Eindhoven. 
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8.1 De architectuur van het afscheid en het functionele
In het boek Modern hospice design13 worden hospice 

op een kernachtig manier beschreven als ‘A house at the 
end of life’. In deze omschrijving worden de functie en het 
gebouw op een kernachtige en niet-instelling-achtige manier 
omschreven. Het beschrijft op een exacte en eerlijke wijze 
waar deze functie om draait en waar de focus ligt. Een 
hospice is een zorginstelling waar ongeneeselijk zieken 
tot aan hun dood verzorgd kunnen worden. Hier staat 
het afscheid nemen van het leven in een huiselijke sfeer 
centraal. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een ziekenhuis 
waar het beoogde doel is om zieken beter te maken. Het 
hospice wordt in ‘Innovations in hospice design’ beschreven 
als een reactie tegen de angst, isolatie en de ‘cure at any 
cost’ syndroom. Stephan Verderber reageert daarmee op de 
dood van zijn vader in een Amerikaans ziekenhuis. Verbitterd 
beschrijft hij zijn vaders dood als tragisch, inhumaan en 
mechanisch. In hospices staan het leven en het afscheid 
centraal en de zorg is min of meer naar de achtergrond 
verschoven. De toegepaste palliatieve zorg is bedoeld ter 
verlichting of verzachting in tegenstelling tot de curatieve 
zorg in bijvoorbeeld ziekenhuizen, waar medisch verzorgend 
handelen wordt toegepast met als doel om genezing te 
bereiken.

Uit onderzoek van het NIVEl14 komt naar voren dat 
driekwart van de Nederlanders thuis wil sterven. Toch blijkt 
dat dit voor deze groep niet altijd mogelijk is. Verzorging van 
een terminale patiënt in een thuissituatie is niet altijd mogelijk 
omdat niet alle faciliteiten daarvoor aanwezig zijn. Daarnaast 
blijkt dat het, voor met name de familie, een grote last kan 
zijn om een stervend persoon zowel lichamelijk als geestelijk 
te verzorgen. Hierdoor kan er zelfs een overspannen 
thuissituatie ontstaan. Veel aandacht gaat in deze laatste 
levensfase uit naar de verzorging van een persoon. In een 
hospice wordt de lichamelijke verzorging overgenomen door 
het verplegend personeel en zijn er diverse mogelijkheden 
voor geestelijke verzorging. Deze overname van zorg wordt 
vaak als een verlichting ervaren. Voor de terminale persoon, 
13  WORPOlE, k. (2009). Modern hospice design. Taylor & Francis.
14  NEDERlANDS INSTITUUT VOOR DE GEZONDHEIDSZORG. 
(augustus 2007). Aantal hospices groeit snel. Url: http://www.nivel.nl/nieuws/aantal-
hospices-groeit-snel
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maar bovenal voor de familieleden, kan de resterende 
tijd gebruikt worden om  het leven centraal te stellen, 
herinneringen op te halen, samen te beleven of afscheid te 
nemen. 

In een hospice is een rituele en een functionele kant 
te onderscheiden. Het ritueel van afscheid nemen staat 
centraal. Deze fase is voor de terminale gast, de familieleden 
en kennissen alswel het verplegend personeel een uniek 
proces waarin diverse fasen onderscheiden kunnen worden. 
Psycholoog en psychiater karl Jaspers zegt het volgende: 
‘De dood is ambivalent. Het is vriend en vijand; verschrikking 
en troost; op elk moment van het leven verandert de kijk 
op het einde daarvan.’15 Tijdens het interview in Hospice 
‘de Regenboog’ werd een zeer pakkende metafoor 
genoemd: Het is als het staan voor een ravijn. Je bent er 
bang voor maar tegelijkertijd heeft het ook een bepaalde 
aantrekkingskracht.16  Met name in deze laatste levensfase 
zijn bijvoorbeeld ervaringen als angst, onbegrip, verlangen, 
het ophalen van herinneringen of juist het opdoen van laatste 
ervaring voorbeelden van de zeer diverse gebeurtenissen 
welke in dit afscheidsritueel kunnen plaatsvinden. De 
manier hoe mensen afscheid willen nemen is dan ook heel 
persoonlijk en het gebouw moet veel mogelijkheden bieden 
om in te kunnen spelen op deze veelheid aan ervaringen 
en fases. Een kapel, zitkamer, nis of buitenkamer kunnen 
daarvoor een goed medium vormen. 

8.2Het afscheidsritueel
Naast deze fases van leven en het sterven is er voor 

de familie, kennissen en ook het verplegend personeel 
een volgende fase, namelijk het afscheid nemen van de 
overledene in het gebouw. In deze fase neemt de overledene 
afscheid van zijn/haar sterfbed en –huis. Aan dit ritueel wordt 
in ieder hospice op een korte maar plechtige wijze afscheid 
genomen. Nadat de gast is overleden kunnen de familieleden 
gedurende een dag afscheid nemen van de persoon in de 

15  JAPSERS, k. (1919). Psychologie der Weltanschauungen, München/
Zürich (Piper), pp. 229
16 ZORGVRIJWIllIGSTER J. BRAND (April 2012). Hospice de Regenboog. 
Eindhoven.
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kamer waar deze is verbleven. Bij het uittochtritueel wordt 
een baarkleed over de overledene gelegd en is er vaak 
een plek in het gebouw waar de persoon, op de route naar 
de entree, langs komt en een bijzonder moment wordt 
gecreëerd om zo afscheid te nemen.

8.3 De architectuur van het functionele 
De functionele kant is van belang ter ondersteuning van het 
ritueel van het afscheid nemen. Het is ook in belangrijke 
mate verweven met de rituele kant. In programmatische 
zin dienen er een aantal drempels aanwezig te zijn om de 
verschillende onderdelen, zoals privé en gemeenschappelijke 
gedeelten te onderscheiden. Het is niet praktisch om te 
werken met hoogteverschillen aangezien dit voor de bedden 
en rolstoelen ongemakkelijke obstakels vormen. Het gehele 
hospice in een hopsice is erop gericht om het verblijf zo 
aangenaam mogelijk te laten zijn. In laatste huis17 is 
bijvoorbeeld het verhaal beschreven van een man die bezig 
was met het afmaken van een modelzeilboot. Door alle 
ziekenhuisopnames is hij er daar verder niet meer aan toe 
kunnen komen. Met zijn aanwezigheid in het hospice heeft 
hij eindelijk de tijd gekregen om hier aan verder te kunnen 
werken. 

Voor het verplegend personeel dient er een servicezone 
aanwezig te zijn, zodat ze vanuit deze plek ondersteuning 
kunnen bieden. Tevens kan deze plek voor hen ook een 
plaats zijn om zich even terug te trekken en eventueel op 
verhaal te komen met collega’s. 

In een hospice komen drie groepen gebruikers naar 
voren: de terminale gasten; de familieleden en kennissen en 
het verplegend personeel. Deze groepen hebben ieder een 
andere relatie met het gebouw en haar omgeving. Voor het 
ontwerp van een hospice dient er telkens gedacht te worden 
vanuit deze gebruikers. Ook de connectie of de gewenste 
scheiding tussen deze groepen vormt een belangrijk 
uitgangspunt.

17  TOOlEN, V.D. A. (2007). laatste huis. Het dagelijks leven vlak voor de 

dood. Contact. Amsterdam
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Uit de interviews komt naar voren dat gasten onderling 
vaak niet zoveel contact hebben, ‘ze hebben al meer dan 
genoeg aan zichzelf’. Daarentegen hebben de verschillende 
families en het verzorgend personeel vaak een heel 
informeel contact. Het kunnen bespreken van ervaringen 
en het uitwisselen van informatie kan voor een verlichting 
zorgen.

De meeste hospices maken gebruik van landschaps- of 
tuinelementen. Elementen die met name inspelen en helpen 
bij de praktische- en psychische behoeften. In de meeste 
moderne hospices kunnen de kamers worden geopend 
naar een terras Vaak zijn deze buitenruimten opgedeeld 
in privé tuinen waar in overvloed vogelvoederhuisjes of 
muziekinstrumenten voor de wind zijn opgehangen. Deze 
typologie van eenpersoons gastenkamer met daarbij een 
privépatio wordt nu wereldwijd toegepast. In hospices zoals 
Vidarkliniken18 in Zweden is echter gebruik gemaakt van 
een andere typologie. Het landschap als een eenheid wordt 
hier centraal gesteld voor de kamers. Uit de drie case-
studies kwam daarnaast naar voren dat locatiespecifieke 
kwaliteiten belangrijk zijn in het ervaren van het verblijf in een 
hospice. In de case-studies bleek dat deze ofwel gelegen 
waren in een natuurrijke omgeving op afstand van de 
actieve omgeving, ofwel gelegen waren midden in een actief 
centrum met nauwelijks groen. Uit verder onderzoek blijken 

18  HOSPICE VIDARklINIkEN in Järna, Zweden
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fig. 8.1 John Scott 
Chapel, Nieuw 
Zeeland
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er nauwelijks hospices te bestaan die beide kwaliteiten aan 
elkaar weten te koppelen.

8.4 Een beknopte analyse van kapellen
Om de vraag te beantwoorden hoe de kapel in het 

hospice het beste vormgegeven kan worden is er enige 
verdieping nodig in het, in ‘Churches and Chapels19’ 
geschetste, systematische ontwerpen hiervan. 

Het ontwerpen van een kapel is van oudsher vaak 
gekoppeld aan een bepaalde religie en de aandacht wordt 
daarmee gefocust op bijvoorbeeld sociale invloeden van de 
Christelijke kerk . In het onderzoek naar hospices blijkt dat 
de kapellen daar zo zijn ontwikkeld dat niet de keuze voor 
een specifieke godsdienst van belang is en de kapel daarom 
een plaats voor meditatie of rust biedt voor personen met 
diverse religieuze overtuigingen of atheïsten. In Churches 
and Chapels worden een aantal belangrijke conclusies 
getrokken ten aanzien van kapellen.  Door de eeuwen heen 
is het denken over kapellen en kerken beïnvloed door twee 
verschillende maar gerelateerde invloeden. Ten eerste 

19  PURDY, M. (1991). Churches and Chapels. A Design and Development 
Guide. Buttersworth Architecture. Oxford.
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is het een onderwerp van het esthetische, technische en 
politieke denken van de tijd waarin het wordt ontworpen en 
gebouwd. De eerste kanttekening die hierbij geplaatst kan 
worden is dat met name de politieke component minder 
sterk aanwezig is voor kapellen in hospices. De tweede 
geschetste invloed is dat het ontwerp het tijdelijke standpunt 
reflecteert van de bouwers en ontwerpers ten aanzien van 
de kapel. Hierop aansluitend wordt tevens vermeld dat het 
belangrijk is om een overtuigend schematisch plan neer 
te leggen, gebaseerd op onderzochte informatie. Echter 
aan, esthetica en symboliek, belangrijke factoren voor het 
ontwerpen van kerken en kapellen, kunnen geen feitelijke 
waarden toegekend worden. Dit boek geeft verder weinig 
prijs over ontwerpaspecten bij de ontwikkeling van een 
specifieke kapel. Om tot specifiekere uitspraken te komen 
over de vormgeving van de kapel is getracht om in dit 
afstudeerproject, door middel van het analyseren van een 
aantal referentieprojecten, een aantal ruimtelijke condities te 
destilleren.

fig. 8.2 Sankt Petri  
Church, klippan
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In het ontwerp van bijvoorbeeld John Scott voor een 
kapel in Wellington, New Zeeland, is de beweging van de 
zon gedurende de dag een belangrijke element voor het 
veranderende spel van licht in de kapel.  
In Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp maakt 
le Corbusier in zijn kapel gebruik van zeer verschillende 
manieren om het licht de ruimtes te laten betreden. De 
gevormde ruimtes zijn zeer divers ten aanzien van hun 
afmetingen, oriëntatie en lichttoetreding . Opvallend is dat 
bij veel kapellen het licht of met name het tekort aan licht 
een belangrijke rol speelt. Door middel van indirect licht en 
sterke contrasten in lichtintensiteit kan men een sacrale sfeer 
opgeroepen. Ook het materiaalgebruik speelt hierin een 
belangrijke rol. In diverse ontwerpen van lewerentz bepaald 
het materiaal in belangrijke mate de sfeer van de ruimte.20

8.5 Conclusies

Hopices kennen een rituele en een functionele kant. 
Ze worden gebruikt door drie groepen bezoekers die allen 
op een andere manier van het gebouw gebruik maken. 
Geconcludeerd kan worden dat een grote diversiteit van 
ruimtes ervoor kan zorgen dat er ingespeeld kan worden op 
de diverse behoeften in de verschillende fases die spelen 
in hospices. De relatie met haar omgeving kan daarin een 
belangrijk rol vervullen.

20  lEWERENTZ, S. Sankt Petri church te klippan, Zweden
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9. Leven in een tuinkamer
Het ontwerp van een hospice.

Op basis van de stedenbouwkundige context, de 
ontwikkelde stedenbouwkundige strategie en het onderzoek 
naar hospices is een gelaagd model ontstaan voor de 
ontwikkeling van het ontwerp voor een hospice aan de tuin 
van Oud Strijp. Om voor de verschillende gebruikers van een 
hospice te kunnen ontwerpen is er in dit afstudeeronderzoek 
getracht om in de belevingswereld van de verschillende 
personen die van een hospice gebruik maken te kruipen 
en na te denken vanuit de situatie waarin deze personen 
zich bevinden en te beleven vanuit hun zintuigen. De 
beschreven conclusies in hoofdstuk acht naar aanleiding van 
literatuurstudies en bezoeken in hospice hebben tezamen 
met verhalen als in ‘Laatste huis’ en ‘Leven in een hospice’21 
voor een beter inzicht gezorgd. Een belangrijke doelstelling 
daarin is om het leven centraal te stellen en een sterke 
diversiteit te bieden voor ieders persoonlijke proces.

21  VlERkEN, P. V. (2012). Leven in een hospice. Eindhovens Dagblad. 
Eindhoven.
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9.1 context
Zoals in hoofdstuk zeven is beschreven biedt een van 

de middelste kamers, centraal gelegen aan de tuin goede 
mogelijkheden voor het vestigen van een hospice. De 
aanwezige doorgang onder een aanwezig poorthuis en 
een entree via de tuin bieden goede mogelijkheden om een 
hospice te plaatsen in dit introverte karakter. Het hospice 
krijgt hiermee twee voorzijden. Een entree kan een mooie 
inleiding vormen voor met name de bezoekers als een 
sequentie door de tuin. Bezoekers kunnen zo via de loofgang 
naast het gezondheidscentrum de tuin betreden en via de 
route in de tuin vervolgens het hospice. De andere  kan 
dienen als een meer rituele entree voor met name de gasten 
en verpleging. 

De ligging van het hospice aan de pastorietuin nabij het 
dorpshart biedt unieke eigenschappen om deze kwaliteiten 
te verenigen. Aan de rustige en groene pastorietuin is het 
mogelijk om te genieten van de natuur. Tevens is het mogelijk 
om naar het dorpshart te lopen en daar bij een restaurant te 

fig. 9.1 Poortgebouw 
als entree aan de 
kerkakkerstraat



- 99 -



- 100 -

fig. 9.2 Eerste 
orde muren als 
hoofdstructuur die 
aansluiting vindt op de 
context. Enerzijds aan 
de kerkakkerstraat 
via een poortgebouw 
en anderzijds door 
haar centrale ligging 
aan de tuin

fig. 9.3 De ramen in 
de kamermuren zorgt 
voor een sterke relatie 
met de tuin. De sterke 
zichtrelatie zorgt 
tegelijkertijd voor 
een sterkere sociale 
controle in de tuin.
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eten of bijvoorbeeld een ijsje te halen.
Vanuit de stedenbouwkundige context zijn er een aantal 
voorwaarden opgesteld voor het ontwikkelen van de kamers. 
Zo moet de korrel kleinschalig zijn en is het ook van belang 
om zoveel mogelijk laagbouw toe te passen. Deze eis goed 
te verenigen met het ontwerp. Juist de toepassing van 
laagbouw blijkt in functioneel opzicht handig.

9.2 hoofdstructuur: een ontwerp van muren en kamers
De strategie van de plaatsing van muren zorgt voor een 

heldere definiëring van kamers. De kamer van het hospice 
is ingeklemd tussen twee muren maar is bovenal gelegen 
aan de tuin van Oud Strijp en achter het poortgebouw aan 
de kerkakkersterstraat. Het hospice kan in deze wereld goed 
functioneren als een verblijfsplek en als uitvalsbasis voor de 
bewoners en bezoekers. De doelstelling in deze hospice is 
om in een huiselijke sfeer ruimte te bieden aan de unieke 
processen van de gasten en hun bezoekers. De structuur 
van muren en kamers biedt ook op dit schaalniveau sterke 
potenties. Binnen de structuur van muren is het mogelijk om 
door middel van een nieuwe orde muren de hospicekamer 
verder in te richten en daarmee verschillende ruimtelijke en 
programmatische onderverdelingen te maken. Middels deze 
muren is het mogelijk om door dit onderscheid verschillende 
kwaliteiten te bieden voor het gebruik en daarmee in te 

fig. 9.4 Tweede 
orde muren zorgen 
voor een heldere 
hoofdstructuur
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fig. 9.5 Tweede orde 
wanden zorgen voor 
de vorming van twee 
private hoofdvolumes

fig. 9.6 Entrees tussen 
de eerste en tweede 
orde muren
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spelen op de diverse behoeften van de gebruikers.
Op het kavel van het toekomstige hospice worden er 

tweede en derde orde muren geïntroduceerd met ieder 
een eigen fijnheid en materialiteit. De tweede orde muren 
haken aan op de structurerende, eerste orde muren. Door 
de introductie van de tweede orde muren ontstaan er twee 
hoofdvolumes die het hospice structureren. De derde orde 
muren zorgt voor de verdere onderverdeling naar kamers. 

In het hoofdvolume krijgen zes gastenkamers een 
prominente plek aan de tuinzijde. Daar zijn lichamelijke 
en geestelijke ondersteunende functies aan toegevoegd 
zoals een badkamer en een kapel. Het andere hoofdvolume 
vormt het serviceblok welke ten dienste staat van het 
functioneren van het hospice. Op deze manier kan de 
verpleging en organisatie van een hospice nabij zijn en een 
eigen plek hebben om van hieruit te kunnen organiseren. 
De hoofdvolumes hebben een meer privaat karakter en de 
ruimte hiertussen heeft een gemeenschappelijk karakter. 
Deze tussenruimte wordt verder verdeeld en kwaliteit 
gegeven door de introductie van een centraal gelegen patio. 
Door de tweede orde muren los te zetten ten opzichte van 
de entrees ontstaat er een tussenzone tussen de eerste en 
tweede orde muren. Op deze manier kunnen de entrees met 
elkaar worden verbonden zodat deze zone gaat fungeren 
als een drempelzone tussen de tuin en kerkakkerstraat. In 
de opening naar het hospice zullen de wanden de bezoeker 
begeleiden naar de entree. De entree aan de zijde van de 
kerkakkerstraat wordt ingeleid door het poortgebouw aan 
de straatzijde. Als men hier onderdoor beweegt, komt men 
op een binnenplein waar fietsen of enkele auto’s geparkeerd 
kunnen worden. Hier ziet men ook de hoge bomen van 
de tuin boven het hospice uitsteken. Nadat men door de 
opening in de ruwe muur de kamer van het hospice is 
binnengetreden, loopt men in westelijke richting om het 
serviceblok heen . Als men de hoek omgaat heeft men zicht 
op de tuin. Vervolgens kan men door een glazen wand de 
grote ontvangstruimte van het hospice betreden.



- 105 -- 104 -

fig. 9.8 Het dakvlak. 
Door middel van 
de patio en stroken 
daklichten worden 
de diverse ruimtes 
verlicht 

fig. 9.7 
Gemeenschappelijke 
ruimtes gelegen aan 
de hoofdroute
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De gemeenschappelijke zone wordt door de 
hoofdvolumes en patio verder onderverdeeld. Deze 
zijn zodanig gestructureerd dat er geen afgekaderd 
of doodlopend gangenstelsel ontstaat. In de 
gemeenschappelijke zone is een hoofdrouting ontstaan 
waarop alle kamers aanhaken. Op de route vanuit de 
ontvangstruimte wordt er op eenvoudige wijze ruimte 
geboden aan de diverse behoeften. Zo zijn er op deze 
route in dit gemeenschappelijke deel diverse plekken voor 
sociaal contact maar bieden bijvoorbeeld de lamellen en een 
nis verblijfsmogelijkheden, zodat men zich wat meer kan 
terugtrekken. Vanuit de ontvangstruimte is er een directe 
zichtrelatie en toegang via de patio naar de keuken en 
woonkamer. De brede lamellen zorgen er tevens voor dat het 
zicht richting de gastenkamers wat meer wordt belemmerd. 
Hiermee wordt het privékarakter van de kamers versterkt. De 
gemeenschappelijke zone biedt verder een open structuur 
die verder verfijnd kan worden door de invulling van meubels. 
Het doel daarvan is om een huiselijke sfeer op te roepen. 
Door de meubels los in de ruimte te positioneren ontstaan er 
diverse plekken en sferen. De plaatsing van het keukenblok 
midden in de ruimte is hiervan een goed voorbeeld. Sociale 
interactie tussen familieleden en kennissen van tevens 
verschillende gasten wordt als prettig ervaren. Door het 
koken centraler te stellen in de ruimte kan dit meubel 
uitnodigen tot sociale interactie. 

De meeste gasten hebben zelf niet de mogelijkheid om 
zich gemakkelijk te verplaatsen. Door alles in het gebouw 
gelijkvloers te ontwerpen en eenvoudig te houden is het 
mogelijk om de connecties van de verschillende ruimtes 
direct te houden en zodoende de diverse functionele 
aspecten eenvoudig en gemakkelijk te maken. Door haar 
eenvoudige structuur kan de aandacht zich focussen op het 
proces en biedt het gebouw daarvoor ondersteuning. 
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nfig. 9.9 
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Programmatische uitwerking
1.   zes gastenkamers
2.   afscheidsritueel
3.   kapel
4.   ontvangstruimte
5.    loungeruimte
6.   patio
7.   badkamer
8.   opslag keuken
9.   keuken
10. woonkamer en leeshoek
11. ondersteunende functies
12. dagreceptie
13. kantoor
14. vergaderruimte
15. slaapkamers wacht/bezoek

fig. 9.10 
dwarsdoorsnede 
hospice 
schaal 1:500

fig. 9.11 
langsdoorsnede 
hospice
schaal 1:500
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fig.9.10 Foto maquette 1:100. Daklichtstroken naast de tweede 
orde wanden zorgen voor lichttoetreding en zicht op de ruimte 
daarboven.

De tweede orde muren van het volume aan de tuinzijde 
zal worden begeleid door stroken daklichten, welke in de 
kamers aan weerszijden van deze muren licht en sfeer 
brengen. Tegelijkertijd bieden deze stroken ook zicht op de 
bomen van de tuin, zie afbeelding hiernaast. De oriëntatie 
van dit beeld is overigens gericht richting de kerkakkerstraat. 
De zichtbare boom is een van de aanwezige bomen in de 
tussenschil.
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fig.9.11 Foto maquette 1:100. De patio biedt een rustige 
introverte verblijfsruimte voor haar bezoekers
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fig.9.12 Foto maquette 1:100. Vanuit de ontvangstruimte is er 
een directe zichtrelatie naar de keuken en woonkamer aan de 
andere zijde van de patio
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9.3 Vormgeving van de muren
De muren scheppen structuur en helderheid in 

het ontwerp. Daarnaast worden de karakters van de 
verschillende kamers in belangrijke mate ontleend aan de 
karakters van de begrenzende muren. Met dit middel is 
het mogelijk om zowel structuur als een specifieke sfeer te 
scheppen. De muren zijn daarom zo ontworpen dat ze aan 
beide zijden qua tactiliteit reageren op het programma van de 
verschillende kamers. De eerste orde muren zijn uitgevoerd 
in donkere baksteen. De muur aan de tuinzijde heeft een 
zeer ruw patroon waardoor er openingen ontstaan in de 
muur. In de loop der tijd zullen in deze muur vogels kunnen 
nestelen en planten kunnen groeien. Daarmee zorgt het voor 
activiteit rondom de raamopeningen.  In de gastenkamer 
zal dit zelfde materiaal, baksteen, op een veel subtielere en 
strakkere manier worden toegepast om op deze manier de 
juiste sfeer te kunnen maken voor de kamer. De tweede orde 
muren worden opgebouwd uit een veel lichtere baksteen 
en een lichte voeg, waardoor een rustiger en subtieler 
karakter ontstaat en daarmee reageert op de ruimtes van het 
hospice. Aan de gangzijde wordt is een ruwer metselverband 
gebruikt. In figuur 9.15 is te zien dat door de voortdurende 
verschuiving van de steen een patroon ontstaat van 
schaduwzijde en kleine nisjes. Waar de eerste en tweede 
orde muren tezamen met de meubels en vloeren de sfeer 
van de ruimte maken is het idee dat de derde orde wanden 
evenals het plafond door hun witte en strakke oppervlak 
rust brengen. Daarnaast bieden ze plek om de kamer een 
persoonlijke tint te geven door foto’s en schilderijen op te 
kunnen hangen. 
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fig.9.13 boven. Foto maquette 1:20. Glade donkere muur binnenzijde gastenkamer.

fig. 9.14 onder. Foto maquette 1:20. Ruwe, open donkere muur aan de tuinzijde van de gastenkamer
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fig.9.15 boven. Foto maquette 1:20. Lichte muur met patroon entreezijde gastenkamer 

fig. 9.16 onder. Foto maquette 1:20. Lichte gladde muur in binnenzijde gastenkamer boven de keuken.
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fig. 9.17 Interieurbeeld 
kapel
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9.4 Ontwerp van de kapel
In het ontwerp van de kapel in de hospice wordt wederom 

de muur als belangrijk basiselement genomen. Naast een 
ruimte voor meditatie en bezinning kan de kapel ook ruimte 
bieden voor het uitgeleide ritueel van de overledene gast. 
Een lang, verticaal raam is zo ontworpen dat de muur die 
de kapel vormt, min of meer als een nieuw element wordt 
aangezet. Het westelijk georiënteerde raam kan op deze 
manier in de middag en avond strijklicht laten vallen op de 
muur. Het raam is translucent uitgevoerd zodat de aandacht 
uitgaat naar de baar. Op het moment dat er afscheid 
genomen wordt van een overledene kan de plek aan dit 
raam een bijzonder sacraal moment zijn waar familieleden, 
kennissen en verzorgers kortstondig afscheid nemen van 
de gast. Ook is er een mogelijkheid om dit uitgeleide-ritueel 
buiten te houden. De ruwe muur bij de entree aan de zijde 
van het poortgebouw biedt hiervoor goede mogelijkheden.

De meditatie- en bezinningsruimte is zo vormgegeven 
dat deze ruimte sterke contrasten biedt. Om deze sacraliteit 
van ruimte te verhogen is besloten om de muur, welke deze 
ruimte vormt, te verhogen. Hierdoor zijn hoogteaccenten 
mogelijk. In figuur 9.17 is te zien dat men binnenkomt in 
een relatief lage ruimte. Deze ruimte oriënteert zich naar 
het oosten. Bovenin de hoge muur zijn daglichtopeningen 
geplaatst welke op de hoeken zijn gesitueerd. Door de 
hoog geplaatste ramen en de plaatsing in de hoeken zal het 
binnenkomende licht voornamelijk op een indirecte wijze de 
ruimte aanlichten. De hoge zijde van de ruimte zal sterker 
aangelicht zijn dan de lage ruimte. De verschillende ramen 
zullen allemaal vormgegeven worden als glas-in-lood ramen 
met telkens verschillende kleuraccenten. Gedurende de dag 
zal door het spel van licht en muren de ruimte een subtiele 
andere sfeer hebben zoals ook gebeurd in de Chapel 
of Futuna22. Middenin de ruimte staat een vormgegeven 
zitmeubel. Door haar eenvoud is het idee dat ruimte wordt 
geboden aan de meditatie en rust die een dergelijke ruimte 
vereist.

22  Scott, J. (1999). Chapel of Futuna, karori, Wellington, 
Nieuw-Zeeland
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9.5 Alles verzameld in een kamer
De gastenkamer aan de tuin is een zeer veelzijdige 

kamer. Deze kan functioneren als een uitvalsbasis; een 
ruimte om bepaalde activiteiten te gaan ondernemen; 
een slaapkamer; eetkamer; badkamer, woonkamer of een 
tuinkamer met een sterke connectie met de tuin met goede 
mogelijkheden om beelden, licht, geluiden en wind de kamer 
te laten binnenkomen. De ruimte kan echter ook dienen als 
een sterf- of rouwkamer. Daarnaast is het ook van belang dat 
de gasten de kamer een persoonlijke tint kunnen geven. Men 
kan een relaxfauteuil, schilderijen of foto’s meenemen om de 
kamer verder aan te kleden en een persoonlijke tint te geven. 
De gastenkamer speelt dus een zeer veelzijdige rol. Het 
is van belang dat de kamer flexibel kan zijn in het gebruik. 
Anderzijds is het ook van belang dat de kamer helder en 
rustig van opzet is. De plaatsing van de kamers aan de tuin 
biedt een sterke zintuiglijke relatie die in een gedicht van 
Rutger kopland23 op een bijzondere manier worden geduid. 

 

23  kopland, R. (2008). Tuin II. ‘Toen ik dit zag’

Dit is het heden, ik zie het, ik zit hier: 
voor het raam en zie het heden waarnaar 
ik ben teruggekeerd, naar wat er altijd 
geweest is - al die tijd waarin ik er niet was 
 
er is niets gebeurd zegt de tuin in het raam 
de bomen, de vogels, de zacht waaiende  
struiken, het gras, het bleef allemaal zijn 
wat het was, er is geen verleden hier 
wat er gebeurde is deze tuin.
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fig. 9.17 
Maquettebeeld vanuit 
de tuinzijde



- 123 -- 122 -

De gastenkamers zijn daarom ontworpen als een 
driedeling. In de functionele zone bij de entree is de keuken 
en de badkamer geïnstalleerd. De andere zijde van de 
kamer is gelegen aan de tuin. Deze zijde is ontworpen als 
een tuinkamer. Men moet het idee kunnen hebben dat men 
vanuit de tuinkamer een directe verbinding heeft tot de tuin. 
De grote schuifpui kan volledig worden weggeschoven in 
de muur. De kamer staat dan in een open verbinding met 
de tuin. Ook als het schuifkozijn gesloten is, moet men het 
idee krijgen alsof er nauwelijks iets tussen de persoon en 
tuin in staat. Het dak van de tuinzone is hoger geplaatst 
ten opzichte van de andere ruimte, waardoor er via het 
zuidelijk georiënteerde raam zonlichttoetreding mogelijk 
is en de gast ervoor kan kiezen om hier het bed neer te 
zetten en bijvoorbeeld in de ochtend door de zon gewekt 
te worden. De zone tussen de tuinkamer en de functionele 
zone is een open zone die kan dienen 
als een slaapkamer of zitruimte. 
Deze kan bij de tuinkamer betrokken 
worden. Een los element in de vorm 
van twee flexibele kastelementen zijn 
zo te positioneren dat ze de ruimtes 
verder kunnen indelen. Op het einde 
van het ziektebed gaan mensen zich 
vaak terugtrekken uit het leven, men 
wil controle hebben over de manier 
waarop dit gebeurd. Uit de interviews 
blijkt dat stervende personen weinig 
prikkels meer willen ontvangen. Een 
donkere en stille ruimte is dan gewenst. 
Door de kasten als een wandelement 
te plaatsen tussen de tuinkamer en 
de tussenzone kan de kamer dan 
bijvoorbeeld tot een donkere omgeving 
gevormd worden. De kastelementen 
zijn aan de binnen- en buitenzijde 
anders gematerialiseerd. Doordat de 
kastelementen vrij verplaatsbaar zijn 
kunnen de gasten zelf de sfeer van de 
kamer hiermee bepalen.

fig. 9.18 Flexibele 
kastenwanden zorgen 
voor een flexibele 
ruimte
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9.6. Detaillering
Vanuit de tuinzijde geeft de muur een ruwe aanblik. In de 

detaillering van de muuropeningen is getracht om dit ruwe 
karakter door te zetten. Met name de esthetische en niet 
zozeer de constructieve kwaliteit van de muur staat daarbij 
voorop. De inzet van zichtbare lateien elementen om de 
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fig. 9.19 Doorsnede 
1:20 gastenkamer

grote raamopeningen mogelijk te maken zijn daarom niet 
gewensd. Er is gekozen om de bakstenen op te nemen in de 
mallen voor de betonlateien om zodoende het ruwe karakter 
van de muur goed tot uiting te kunnen laten komen bij de 
raamopeningen.
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Gevelopbouw
  - baksteen waalformaat halfsteens verband
  - Gewapende betonlatei met meegestorte bakstenen
  - Isokorf
  - Gewapende betonlatei met meegstorte bakstenen    
  - Hebo Hefschuifkozijn 171 x 90mm grijs gebeitst 
eikenhout. 

fig. 9.20 Detail 1 
Bovenzijde 
schuifkozijn tuinzijde 



- 127 -- 126 -

Vloeropbouw
  - Gebeitst notenhout parketvloer (Ter plaatse van de 
convectorput zijn er sparingen aangebracht).
  - Convectorput 180 x 90mm
  - Afwerkvloer 50 mm
  - Ribcassettevloer 1200mm overspanning 5500mm   

Gevelopbouw
  - Hebo Hefschuifkozijn 171 x 90mm
  - Terrashout, (zelfde kleur en afmetingen als binnen) 
  - Stelkozijn
  - Stalen beugels L 200 x 200 x 10mm, gemonteerd   
    op Ribcasettevloer  

fig. 9.21 Detail 2 
Onderzijde 
schuifkozijn tuinzijde 
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Bovenlicht
  - Houten kozijn lariks 114 x 68mm

Dakopbouw
  - Bitumen dakbedekking
  - isolatie beloopbare steenwol 120mm
  - Multiplex 18mm
  - Houten balken 71 x 271 hoofddraagconstructie
  - Gipsplaten
  - Stucwerk 

fig. 9.22 Detail 3 
Dakaansluiting 
bovenlicht 
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100 400

100100 200

Muurbeëindiging
  - Stalen plaat 4 mm grijs gemoffeld

Daklichten
  - Aluminiumprofiel kozijnrofiel, Schüco
  - Houten balk voor muurbeëndiging
  - Stalen buisprofiel met draad
 

Muuropeningen
- Betonlatei. bakstenen in de kist
- Bakstenen met gladde kant naar beneden 
gericht

fig. 9.23 Detail 4 
Aansluiting daklicht 
en 2e orde wand
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10. Conclusies

Oud Strijp kan worden getypeerd als een dorp in de 
stad. De verschillende buurten hebben een overwegend 
woonkarakter opgebouwd uit kleine eengezinswoningen. 
Het gebied heeft een kleinschalig dorps karakter. Haar 
ligging dicht bij het centrum biedt een fijnschalige 
woonomgeving in de luwte van de stad. Oud Strijp heeft 
een eigen dorpshart dat rijk is in haar functioneren door 
de aanwezigheid van diverse winkel- en horecafuncties 
alsmede van een aantal iconische gebouwen. Hierdoor blijkt 
het dorpshart aantrekkelijk voor zowel bezoekers uit de wijk 
als daaromheen. Door haar historie is Strijp opgebouwd uit 
diepe bouwblokken waar, met name in het bouwblok aan 
het Trudoplein, een enorme groenpotentie aanwezig is. 
Het kleinschalige en historische dorpshart van Oud Strijp 
kan gezien worden als een van de unieke en kenmerkende 
mozaïekstukjes die de stad Eindhoven rijk is. 

Er zijn diverse bedreigingen met betrekking tot Oud 
Strijp en de pastorietuin. Naast de achteruitgang van het 
gemeenschappelijk karakter en de daaruit voortvloeiende 
leegstand van oude maatschappelijke gebouwen, staat het 
fijnmazige dorp Oud Strijp onder druk van hoogstedelijke 
ontwikkeling eromheen. Gebrek aan beleid en visie vanuit 
de gemeente, heeft verwaarlozing van dit gebied als reëel 
gevolg. Het is voorstelbaar dat verwaarloosd en goedkoop 
Oud Strijp aantrekkelijk is voor een snelle en kwalitatief 
slechte ontwikkeling. Zo kan het huidige onderscheidende 
karakter van Oud Strijp onder druk komen te staan. Het is 
daarom van belang om een visie te ontwikkelen.

Niet de aanwezige functies, maar de onderliggende 
structuur van kamers kan bijdragen aan de herbestemming 
van de pastorietuin. Deze structuur zorgt er nu voor dat de 
verschillende functies geïsoleerd van elkaar zijn gelegen in 
het binnenmilieu. Daarmee hebben zich in de verschillende 
kamers zeer verschillende karakters kunnen ontwikkelen 
die volledig inspelen op het aanwezige programma. De 
diverse kamers hebben nu geen enkele relatie tot elkaar of 
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tot de pastorietuin en nauwelijks meer enige relatie tot het 
dorpshart. Voor het herbestemmen van de pastorietuin is 
het van belang om sociale controle te bieden op de tuin om 
zo mogelijke verpaupering tegen te gaan. Met name deze 
tussenschil biedt potentie om opnieuw te ontwikkelen. Voor 
de ontwikkeling van nieuwe kamers in de tussenschil is een 
strategie opgesteld van verbonden kamers. In deze kamers 
kunnen verschillende zorgfuncties zich uitkristalliseren. 
De verbonden kamers kunnen tevens als een drempel 
fungeren naar de andere kamers en naar de pastorietuin. 
Sociale controle aan de tuinzijde en de vorming van een 
ruimtelijke drempel kan ervoor zorgen dat het meditatieve en 
rustige karakter van de tuin door regulering zowel gebruikt 
als behouden kan blijven. Als middel om de verschillende 
kamers te definiëren en verder te ontwikkelen kan een 
muur worden ingezet. Dit structurerende element scheidt 
de verschillende kamers. Openingen in deze muur vormen 
de verbindingen naar de andere kamers. De structuur van 
de muur reageert met haar twee zijden specifiek op wat 
er in iedere kamer gebeurt en speelt daarmee in op de 
verschillende karakters van de kamers.

Een van de middelste kamers biedt goede mogelijkheden 
voor de vestiging van een hospice aan de tuin. Door de 
unieke combinatie van groen in de nabijheid van een 
dorpshart in de stad worden goede mogelijkheden geboden 
voor de gasten alsmede voor hun familieleden om de diverse 
fases van het leven centraal te laten staan en afscheid te 
kunnen nemen.
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Nawoord

Het proces van afstuderen is een zeer divers proces 
van hoogtepunten en dieptepunten gebleken waaruit ik veel 
lessen kan trekken. Naast de in het voorwoord genoemde 
docenten en medestudenten heb ik in dit proces ook veel 
te danken aan mijn familie en vrienden die mij hebben 
ondersteund in het schrijven, nadenken, het stappelen van 
ontelbare steentjes en het plaatsen van kritische noten om 
dit project op een hoger niveau te tillen. De energie van 
deze mensen is van doorslaggevende rol gebleken voor 
het bereiken van het einddoel. Deze mensen wil ik daarom 
hartelijk danken voor hun hulp in dit proces.
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