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Kan er in stedelijk gebied een kwalitatief woonmilieu gecreëerd 

worden om leegstand tegen te gaan en dat bijdraagt aan de 

klimaatverandering om waterovertast te voorkomen voor nu en in 

de toekomst? 

In dit document geef ik antwoord op deze vraag in een ontwerp dat 

ik heb gemaakt. 

De komende decennia zal de bevolkingsgroei stagneren en zal het 

huidige geboorte overschot overgaan in een sterfte overschot. De 

grote groep babyboomers van nu wordt ouder en zal veelal een

en tweepersoons huishoudens gaan vormen, totdat zij wegvalt en 

leegstand in minder aantrekkelijke wijken zal ontstaan. Om deze 

leegstand te voorkomen moet een aantrekkelijk woonaanbod 

worden gecreëerd waar bewoners zich mee kunnen identificeren 

en aan kunnen binden . 

Daarnaast ontstaat in de toekomst een groter probleem van 

wateroverlast waar Eindhoven nu al mee te kampen heeft door 

beslissingen die genomen zijn in het verleden. Ook hier moet bij 

het woningaanbod op worden ingespeeld door plekken te creëren 

die het overtollige water kunnen vasthouden en bergen. 

De klimaatverandering biedt ook mogelijkheden om de 

waterhuiskundige aspecten met de belevingswaarde van water te 

combineren. Water in de wijk geeft kansen aan natuur en milieu 

en tegelijkertijd is het altijd populair en gewild geweest om aan het 

water te wonen . 

Eindhoven zou meer gebruik moeten maken van de aanwezigheid 

van het oppervlaktewater en de rivier de Dommel. Het doel van 

dit ontwerp is om de Dommel in de woonwijk de Oude Haven op 

te nemen en alle voordelen en kansen van het water te benutten. 

Zowel die van de woonkwaliteit als die van het opvangen van het 

stijgende waterpeil. 

Het water en de natuur staan centraal in het ontwerp om 

een openbaar toegankelijk, groen en aantrekkelijk woon- en 

verblijfsgebied te ontwikkelen dicht bij het centrum van Eindhoven. 

Een woonaanbod dat makkelijk is aan te passen aan de gevolgen 

van mogelijke demografische krimp zonder dat het tekort doet aan 

de eigenheid van de Dommel. 



\ 

Het woongebied van de Oude Haven zal worden gelokaliseerd 

bij een aftakking van de Dommel die direct door het gebied zal 

stromen. Om het karakter van de meanderende Dommel te 

versterken dient het water de uitstraling van een beek te krijgen, 

bij een stijgend waterpeil kunnen de verlaagde maaivelden het 

overtollige water opvangen. Om het gebied bereikbaar te houden 

voor recreanten en bewoners worden er natte en droge voeten 

routes aangelegd die meanderend door het gebied lopen. De 

openbare ruimte heeft een organische structuur. De bebouwing 

is orthogonaal opgebouwd, het tegenovergestelde v~ wordt 

er duidelijk een verschil gemaakt tussen wat openbaar is en wat 

privé. 

Er is een voorzieningenzone aanwezig dat bestaat uit twee 

gebouwen met zorgwoningen, een voorzieningengebouw gericht 

op de 55+ doelgroep met een gezondheidscentrum, winkels en 

een restaurant. Auto's worden zoveel mogelijk gemeden in het 

gebied en parkeren zal ook worden opgelost aan de randen van 

de wijk en onder de bebouwing. 

• • 
• • 

De acht woonblokken bestaande uit drie groepen, de dijkwoningen, • 

de singelwoningen en de beekwoningen, bieden ruimte aan 104 

woningen, geschikt voor de groeiende groep 55+ inwoners van 

Eindhoven. De beekwoningen zijn verder uitgewerkt, deze staan in 

het midden van het gebied. Het ontwerp voldoet aan alle mogelijke 

eisen van deze gedifferentieerde groep, er zijn woningen met 

meerdere verdiepingen en trappen, maar ook studiowoningen met 

een zeer open karakter. De woningen openen zich naar het gebied 

toe waardoor het gebied optimaal wordt binnengehaald. De gevels 

hebben daardoor een open karakter. 

De gemene deler tussen alle woningen en de woonblokken is 

dat ze dusdanig zijn ontworpen dat ze in de toekomst kunnen 

worden aangepast aan veranderende woningvoorraad zonder 

dat de constructie daarbij wordt aangepast. De woonblokken zijn 

flexibel en bestand tegen de mogelijke ruimtelijke gevolgen van 

demografische krimp. De omgeving is bestand tegen de mogelijke 

ruimtelijke gevolgen van de klimaatverandering. 

• • • • • • • • • • 
Woningaanbod dat bestand is tegen de toekomst, wat deze ook • 

mag brengen. • • • • • • • 
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Wie kan zeggen wat demografische krimp en klimaatverandering 

teweeg zal brengen in een stad als Eindhoven. We kunnen 

op basis van onderzoek verwachten dat de Nederlandse 

bevolkingsgroei zal gaan krimpen maar dat het aantal huishoudens 

zal stijgen. Het is te verwachten dat de groep ouderen zal groeien 

en uiteindelijk zal wegvallen waardoor een overschot aan 

woningen zal ontstaan vooral in de minder aantrekkelijke wijken. 

We kunnen niet zeker zeggen of ook Eindhoven zal krimpen, maar 

de mogelijkheid mag niet genegeerd worden. 

We kunnen stellen dat het Nederlandse klimaat in de komende 

jaren sneller zal veranderen en dat dit meer wateroverlast tot 

gevolg zal hebben. Het is te verwachten dat deze wateroverlast 

gevolgen zal hebben voor Eindhoven door de huidige 

waterhuishouding. Het water zal in de toekomst zijn ruimte moeten 

• krijgen of zal dat gaan nemen . 

• • • • • • • • 

De combinatie van de moeilijk te voorspellen 

bevolkingsantwikkeling en de vaststaande klimaatverandering 

leidt tot een interessante uitdaging voor de woningvoorraad en de 

woonomgevingen in Eindhoven. 

Om in te kunnen spelen op de onzekerheid van demografische 

krimp en de zekerheid van de klimaatverandering heb ik een 

woonmilieu ontworpen dat op beide factoren inspeelt en flexibel 

is aan te passen aan de water en woonvraag van nu en in de 

toekomst. 

In de hoofdstukken die volgen zal ik het fenomeen demografische 

krimp en de mogelijke gevolgen hiervan voor Eindhoven 

verder toelichten. Daarnaast zal ik ingaan op de komende 

klimaatveranderingen en hoe deze factoren naast verandering ook 

nieuwe mogelijkheden kunnen vormen voor Eindhoven. 

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt de visie voor Eindhoven en 

voor de wijk Oude Haven uiteengezet, een van de wijken 

waar leegstand waarschijnlijk zal zijn door demografische 

ontwikkelingen . 

Tot slot zal in hoofdstuk 4 en 5 het ontwerp voor de Oude Haven 

worden beschreven en toegelicht. 



• • 
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• 1.1 krimp in Eindhoven? 

• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Nederland gaat krimpen, het wordt steeds vaker geroepen . 

Maar wat houdt het nou allemaal precies in? Men verwacht dat 

rond het jaar 2030 de Nederlandse bevolking gaat krimpen. 

Maar wat betekent dat voor nu precies voor Nederland? Wat 

zijn de ruimtelijke gevolgen hiervan? En wat betekent dat voor 

Eindhoven? Gaat Eindhoven ook krimpen? 

Wanneer de bevolking krimpt, betekent dat nog niet meteen 

dat het aantal huishoudens ook gaat krimpen. En krimp van 

de huishoudens hangt nog van veel andere factoren af. De 

ruimtevraag neemt toe en de bezetting van de huishoudens neemt 

langzaam af. Pas als het aantal huishoudens gaat krimpen heeft 

dat gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkeling. 

Verder zijn ook de ruimtespecifieke factoren belangrijk. De 

aantrekkelijkheid van een wijk speelt hierbij een grote rol. 

Het betekent dus niet meteen als de bevolking krimpt, dat dit 

ruimtelijke gevolgen heeft. En daarmee is het ook lastig vast te 

stellen wat er met Eindhoven zal gebeuren . 

Krimp kan wel aanleiding zijn tot nieuwe kansen voor de 

toekomst. Het kan aanleiding vormen tot herstructurering van 

minder gewaardeerde, en daarmee kwetsbare, woonbuurten en 

woonwijken. Dit kan door middel van verdunning, vergroening, en 

een verandering van de woningvoorraad. In het extreme en, denk 

ik, onwaarschijnlijke geval kan krimp zelfs leiden tot ontstedelijking: 

Het teruggeven van stedelijk gebied aan de natuur en het water. 

1.1.1. Fenomeen krimp 

Het aantal inwoners van Nederland is in de laatste 30 jaar met 

20% toegenomen. Voor de komende tientallen jaren wordt er 

een veel kleinere groei verwacht. De Nederlandse bevolking zal 

tot 2035 geleidelijk blijven toenemen, waarna het daarna zelfs 

langzaam gaat afnemen. Voor komende decennia wordt een kleine 

groei verwacht, tot 2035 zal de bevolking nog geleidelijk blijven 

toenemen waarna de groei langzaam zal afnemen . 

16,3 miljoen inwoners in 2005 

16,6 milioen inwoners in 2015 

16,9 miljoen inwoners in 2025 

17,1 miljoen inwoners in 2035 

16 9 milioen inwoners in 2050 

Tabel 1. Verwachte bevolkingsgroei Nederland 

De verwachting is dat het huidige geboorte overschot na 2025 zal 

omslaan naar een sterfte overschot. Deze toename van sterfte 

heeft vooral te maken met de babyboom generatie van na WO 11. 

Daartegenover staat dat het geboortecijfer te laag is om dit sterfte 

overschot op te vangen en bevolkingsgroei te garanderen. De 

minimale vruchtbaarheid die nodig is om bevolkingsgroei in de 

toekomst in stand te houden is 2.1 kind per vrouw. De verwachting 

is echter dat deze vruchtbaarheid 1.75 kind per vrouw zal zijn . 

Verder is het migratiesaldo van belang. Dat houdt in, de balans 

tussen het emigratiesaldo en het immigratie saldo. Deze is 



bescheiden positief. Maar voor de toekomst is deze lastig vast te 

stellen, omdat het migratiesaldo van zoveel verschillende factoren 

afhankelijk is. 

De leeftijdssamenstelling van de bevolking zal in de komende 

tientallen jaren ook veranderen. De leeftijdsgroep 0 tot 20 jaar 

en de leeftijdsgroep 20 tot 65 jaar zal iets afnemen. Het aantal 

ouderen boven de 65 zal juist met meer dan 50% toenemen met 

1 ,3 miljoen individuen. 

Er zijn verschillen tussen regio's en gemeenten wanneer het gaat 

om demografische krimp. Algemeen kan wel gesteld worden dat er 

in veel regio's en gemeenten sprake zal zijn van een afname van 

de bevolking. In Zuid-Limburg zal deze krimp het grootst zijn, met 

een afname van bijna 74.000 inwoners. 

Van de 467 aanwezige gemeenten in Nederland zullen 259 

gemeenten te maken krijgen met verdere krimp. 

Zoals al eerder werd genoemd zijn de ruimtelijke gevolgen van 

demografische krimp beperkt. De ontwikkeling van het aantal 

huishoudens is veel meer van invloed. Factoren, zoals de 

ontwikkeling van de welvaart, veranderingen in het ruimtelijke 

gedrag, en het ruimtelijke ordeningsbeleid bepalen voor een groot 

deel de ontwikkeling van het aantal huishoudens. Verwacht wordt 

voor heel Nederland dat het aantal huishoudens blijft groeien tot 

2030, waarna het zich dan zal stabiliseren. 
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figuur 1· prognose bevolkmgsontwlkkeling 2005-2025, bron RPB/CBS • 

• 
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• figuur 2: prognose huoshoudensontwillkeling 2005-2025. bron RPB/CBS 

7,1 miljoen huishoudens in 2005 

8 miljoen huishoudens in 2025 

8,1 miljoen huishoudens in 2030 

Tabel 2. Ontw1kkel1ng van aantal hUIShoudens 

De groei van het aantal huishoudens wordt mede veroorzaakt 

door de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens, deze 

huishoudens bestaan dan vooral uit ouderen. Deze groep 

alleenstaanden zal in de komende decennia verder toenemen . 

Het aantal tweepersoonshuishoudens is in de laatste jaren ook 

toegenomen. De gemiddelde huishoudenomvang nam af tot 2.3 

persoon per huishouden en zal verder afnemen naar 2.1 persoon 

per huishouden. Deze afname zal rond 2030 zijn bereikt en zal 

zich daarna stabiliseren . 

Voor de toekomstige ontwikkeling van het aantal huishoudens 

op regionaal niveau wordt gebruik gemaakt van het regionale 

huishoudensprognosemodel dat door het Centaal Bureau 

voor de Statistieken (CBS) en het Ruimtelijk Planbureau 

(RPB) is ontwikkeld. Dit model geeft aan dat tot 2025 het 

aantal huishoudens zal afnemen in 92 gemeenten van de 467 

gemeenten. 

Op gemeentelijk niveau doet zich huishoudenskrimp zich voor 

in grote delen van Groningen, Drenthe en Limburg, in veel 

gemeenten in het midden van het land, en verspreid in Zeeland en 

Noord- Brabant. 



Gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkelingen 

Demografische huishoudenskrimp heeft invloed op de 

woningmarkt. Naast de ontwikkeling van het aantal huishoudens 

is ook de samenstelling daarvan van invloed. Dit betekent een 

omslag in het denken in termen van kwantiteit naar kwaliteit. 

Een overaanbod van woningen leidt tot leegstand in de meest 

onaantrekkelijke delen van de woningvoorraad. Vooral de 

voegnaoorlogse woonwijken en de buurten die gebouwd zijn 

in de jaren 80 zijn gevoelig voor leegstand. Bewoners van deze 

woningen hebben vaak weinig tot geen binding met de wijk. 

Een mogelijkheid voor deze wijken is sloop en/of herstructurering. 

Met het doel om de kwaliteit van de woningvoorraad en 

woonomgevingen beter te laten aansluiten bij de bestaande 

en toekomstige vraag. Er moet dan worden gekeken hoe de 

bestaande woningvoorraad moet worden aangepast, vervangen 

of verwijderd, om tegemoet te komen aan de toekomstige 

kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag. Hierbij is belangrijk de 

volgende factoren in acht te nemen: veranderende samenstelling 

van de bevolking, lokale en regionale verschillen in de groei van 

het aantal huishoudens en woonvoorkeuren die veranderen onder 

invloed van welvaartsontwikkelingen. 

Er is op dit moment bijvoorbeeld veel vraag naar woningen in 

stedelijke omgevingen, grotere woningen, meer buitenruimte, 

rustige, ruime, groene en veilige woonomgevingen. Daar kan dan 

op worden ingespeeld. 

In bepaalde wijken zal demografische krimp ook aanleiding kunnen 

vormen tot ingrepen om de leefomgevingskwaliteit te verbeteren. 

Demografische krimp betekent dus naast bedreigingen ook 

kansen. 

Als krimp naar het extreme zou worden getrokken, dan zou aan 

de ene kant een afnemende bevolkingsomvang leiden tot grote 

woningleegstand en onleefbare buurten en aan de andere kant 

zou een bevolkingsdaling een pluspunt voor natuur en milieu zijn . 

Want de klimaatverandering voor de toekomst vraagt om meer 

ruimte voor groen en water. 

In de toekomst moet niet alleen op demografische krimp worden 

ingespeeld maar ook op de klimaatverandering. Deze twee 

figuur 3. ru1mtehjke gevolgen van krimp 
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begrippen zijn sterk met elkaar verbonden. Waar krimp kans biedt 

op meer ruimte, kan de klimaatverandering deze ruimte innemen . 

Deze twee opgave kunnen aanleiding zijn voor nieuw te realiseren 

plannen. 

1.1.2. Eindhoven en krimp. 

Volgens het Centraal Planbureau wordt er in 2025 een 

bevolkingskrimp verwacht van 0 tot 5 %. De prognose van de 

gemeente Eindhoven verwacht een groei van 9% tot 2025. In 

2005 telde Eindhoven 208.461 inwoners. De gemeente verwacht 

dat dit zal oplopen tot 228.000 inwoners in 2020 en dat het zich 

daarna zal stabiliseren. De grootste groei wordt verwacht bij de 

leeftijdsgroep 55+. Tussen deze 2 prognoses zit een behoorlijk 

verschil. De prognose van het CBS voor de huishoudens laten 

verder zien dat er een groei wordt verwacht van 0 tot 5 % in 2025. 

Als we alle prognoses naast elkaar leggen kunnen we zeggen dat 

tot 2025 er geen sprake van krimp is in Eindhoven. Of Eindhoven 

daarna zal gaan krimpen is moeilijke te zeggen. De ontwikkeling 

van het aantal huishoudens hangt van zoveel factoren af, dat het 

verder weinig nut heeft om nog verder in de toekomst te kijken . 

Wat zou er met Eindhoven gaan gebeuren als het wel zou gaan 

krimpen? Hoe zou Eindhoven in het extreemste scenario eruit 

komen te zien? 

Belangrijk bij krimp is de aantrekkelijkheid van een gebied of wijk, 

de binding met de wijk, de historie van de wijk en de voorzieningen 

die er aanwezig zijn. Plekken waar deze factoren in sterke mate 

aanwezig zijn zullen het minst snel krimpen. Daarom zal Eindhoven 

terugkrimpen naar zijn oorspronkelijke dorpskernen Woensel, 

Tongelre, Stratum, Gestel, Strijp en Eindhoven-centrum. De 

stadsdelen Tongelre en Stratum zullen extremer krimpen dan de 



stadsdelen Woensel, Strijp en Gestel. Het westen van Eindhoven 

is namelijk heel erg in ontwikkeling en richt zich helemaal op 

Eindhoven als Kennisstad. Dit omdat hier belangrijke internationale 

voorzieningen aanwezig zijn, zoals de snelweg, Eindhoven Airport 

en de Philips Hightech campus. Het oosten van Eindhoven zal 

meer gericht zijn op het groene (woon)gebied. Hierdoor ontstaat 

er meteen ruimte voor Dommelzone. Deze zone heeft de ruimte 

nodig vanwege de klimaatverandering die in de toekomst ruimte 

gaat eisen. De zeespiegel zal verder stijgen, de bodem daalt 

steeds verder, en er worden hevigere regenvallen verwacht. Er 

moet meer ruimte worden gereserveerd om al het water te kunnen 

bergen om wateroverlast te voorkomen of te beperken. 

Op basis van het bovenstaande kan gezegd worden dat het 

centrum van Eindhoven steeds meer naar het westen verschuift, 

en de bevolkingsdichtheid in het oosten lager wordt. Daar liggen 

kansen om meer ruimte aan water en groen te geven. 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • 
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• figuur 4: extreme knmp in Eindhoven 
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1.2 klimaatverandering 

Het klimaat is continu aan verandering onderhevig, maar het 

klimaat zal de aankomende tientallen jaren behoorlijk sneller 

veranderen dan we gewend zijn. De temperatuur zal over de hele 

wereld meer gaan stijgen. Dit kan zo zijn voordelen hebben zou 

je denken. Wij Nederlanders zouden een paar graden meer wel 

kunnen waarderen. Maar de nadelen van de klimaatveranderingen 

zijn vele malen groter. IJskappen en gletsjers zullen langzaam 

afsmelten, hierdoor zal de zeespiegel sneller gaan stijgen met alle 

gevolgen van dien. Ook zullen de weersomstandigheden heviger 

worden. Met meer droogtes in de zomermaanden en meer en 

hevigere neerslag in de wintermaanden. 

Vroeger 

Nederland is in de loop van de eeuwen sterk veranderd. Bij de 

ontwikkelingen van stedelijke nederzettingen in Nederland zijn 

twee dingen belangrijk geweest. Enerzijds is het proces gebaseerd 

op het aanwezige water in positieve zin. Anderzijds heeft men er 

alles aangedaan om zich tegen het gevaar en de overlast van het 

water te beschermen. In de periode 1000 en 1500 zijn de meeste 

steden in Nederland gevormd. In deze tijd werd Nederland ook 

overvallen door een reeks stormvloeden die de structuur van het 

kustgebied en rivierengebied herhaaldelijk veranderd hebben. 

In de 13e en 14e eeuw werden de eerste dijken aangelegd om 

de steden te beschermen van het water van de grote rivieren. 

De periode van de 16e tot en met de 18e eeuw was de periode 

van de verovering van het water. Waterstromen werden verlegd, 

grondwaterstanden werden kunstmatig verlaagd, en er werd land 

gemaakt door het droogleggen van plassen. 

De 19e en de 20e eeuw was de periode van de technische 

uitvindingen, deze leken een volledige beheersing van het 

waterpeil mogelijk te maken. Zo werd in de 19e eeuw de 

Haarlemmermeer veranderd in de haarlemmermeerpolder. 

Rond 1930 werd de Zuiderzee afgedamd, waarna delen 

van de IJsselmeer werden drooggelegd en veranderd in de 

IJsselmeerpolders. Na de watersnoodramp in 1953 werd het 

deltaplan bedacht en aangelegd. 

Al eeuwenlang zijn we dus bezig om ons te beschermen tegen 

het water, en proberen we het water de baas te zijn. Maar we 

komen er langzaam achter dat het water sterker is dan al onze 

menselijke ingrepen. Door de overstroming in 1953 vanuit zee, de 

bijna overstromingen langs de grote rivieren in de jaren '90 en de 

meer recente wateroverlast van hevig neerslag wordt duidelijk dat 

de bestaande waterhuishouding- en waterkeringsystemen niet zijn 

opgewassen tegen de kracht van het water. 

Nu en de toekomst 

In de toekomst wordt verwacht dat de temperatuur van de 

aarde sneller zal stijgen. Uit analyses blijkt dat de gemiddelde 

temperatuur in 2050 zal stijgen met 0,5•c tot z·c. Hierdoor zullen 

er grotere extremen ontstaan in de balans tussen neerslag en 

verdamping. Er wordt verwacht dat er meer hevigere neerslagbuien 

zullen vallen en dat er een grotere kans is op zeer natte jaren. In 

de zomer zal de verdamping toenemen, waardoor er een grotere 
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• figuur5: prognosekaart wateroverlast, bron RPS 

kans op droogte ontstaat. 

De verwachte klimaatverandering heeft twee belangrijke oorzaken . 

Als eerste de geomorfologische ontwikkelingen. Ten tweede en 

misschien nog belangrijker zijn de menselijke ontwikkelingen. De 

uitstoot van het broeikasgas C02 stijgt op dit moment sneller dan 

ooit. En hierdoor stijgt de temperatuur op aarde ook sneller . 

Door deze klimaatverandering zal de kans op overstromingen 

en wateroverlast toenemen. Dit komt doordat rivieren meer 

water moeten afvoeren, de zeespiegel stijgt en er vaker extreme 

neerslag optreedt. Het overstromingsgevaar voor Nederland wordt 

nog extra groot doordat de bodem langzaam aan het dalen is . 

Daarbij komt dat we steeds meer bouwen en waar asfalt ligt en 

bebouwing staat, kan het regenwater niet de grond in. En het 

bebouwde gebied blijft in de toekomst alleen maar toenemen . 

Veel wateroverlast wordt nu ook veroorzaakt doordat er minder 

ruimte is voor de rivieren en beken dan vroeger. Beken zijn 

gekanaliseerd, rechtgetrokken waardoor de afvoer wordt versneld, 

en hierdoor neemt het bufferende vermogen van de bodem af. 

Overstromingen vinden dus steeds vaker plaats en veroorzaken 

ook steeds meer schade. En er wordt verwacht dat dit risico in de 

toekomst alleen maar groter zal worden . 

Gemalen vergroten en dijken verhogen alleen is niet genoeg 

zijn om Nederland nu en in de toekomst tegen het water te 

beschermen. Het water moet de ruimte krijgen die het nodig heeft, 

voordat het zelf die ruimte neemt. De strijd tegen het water moet 



daarom een heel ander karakter krijgen . 

Het Nederlandse waterbeleid in de 21e eeuw breekt met de traditie 

van zo veel mogelijk en zo snel mogelijk afvoeren van water. Al 

verschillende studies en nota's van regeringscommissies pleiten 

voor een nieuwe omgangsvorm met water, die niet meer uitgaat 

van totale beheersing van het water, maar uitgaat van het werken 

met water, van het creëren van ruimte voor water. 

Deze nieuwe studies pleiten er voor dat er geprobeerd moet 

worden het water langer vast te houden. Daarmee worden 

problemen in lager gelegen gebieden voorkomen. Als vasthouden 

niet meer mogelijk is, dan wordt het water geborgen in gebieden 

die daarvoor zijn uitgekozen. Dit betekent dat in het landschap en 

in de stad ruimte gemaakt moet worden om water op te slaan. 

In het landschap voor de rivieren is dit mogelijk door de 

uiterwaarden te verlagen, de dijken landinwaarts terug te plaatsen 

en naast de rivier extra geulen te graven. In steden en dorpen is 

dit mogelijk door singels en sloten te verbreden, uit te baggeren 

en nieuwe singels en sloten aan te leggen. De veiligheid van de 

mens bepaalt de grenzen van de ruimte die het water krijgt. Maar 

meewerken met de natuurlijke loop van beken, rivieren en de zee 

is wel de enige manier om in de toekomst zo veel mogelijk risico 

van wateroverlast uit te sluiten. 

Er zijn al enige projecten gestart om water meer de ruimte te 

geven. Zo worden beken en rivieren die vroeger gekanaliseerd 

en rechtgetrokken zijn weer in zijn oude staat teruggebracht Dit 

verhoogt het bufferende vermogen van de bodem. Een deel van 

ftguur 6: potentlekaart vastnouden en bergen, bron RPB 
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de Westersehelde wordt bijvoorbeeld teruggegeven aan de zee 

en ook in Zeeland wordt voorzichtig geëxperimenteerd met het 

opnieuw binnenlaten van het zeewater. Veel waterprojecten zijn 

gericht op natuurontwikkeling, omdat water een waardevol element 

is in het landschap. Door beekjes weer te laten kronkelen en door 

bijzondere moerasgebieden te ontwikkelen, ontstaan waardevolle 

natuurgebieden met nieuw flora en fauna. Deze natuurgebieden 

bieden bovendien weer nieuwe mogelijkheden voor recreatie 

De nieuwe strategie van omgaan met water is een drie stappen 

strategie:, namelijk die van vasthouden, bergen en afvoeren. Dit 

betekent onder andere dat het water in de beken en de sloten 

meer de kans krijgen om langzaam in de grond te zakken. 

Deze strategie zal moeten worden toegepast op alle nieuw te 

ontwikkelen projecten . 

1 .2.1 Klimaatverandering en wateroverlast 
in Eindhoven 

Eindhoven ligt in hoger gelegen Nederland, het gevaar van 

overstromingen van de rivieren is daardoor kleiner dan in andere 

delen van Nederland. Toch heeft Eindhoven andere factoren 

waardoor de kans op wateroverlast aanwezig is en in de 

toekomst zal toenemen. Een van deze factoren is het gemengde 

rioolsysteem dat Eindhoven heeft . 

Als het hevig regent en het rioolnetwerk deze grote hoeveelheden 

water niet meer aankan, komt het water op straat te staan of 

wordt het water overgestort in de oppervlaktewateren die zo extra 

bevuild raken. Veel van de oude oppervlaktewateren in Eindhoven 

zijn vroeger gedempt. Ook veel watergangen, vennen, moerassen, 

veengebieden en natte weiden in en rondom Eindhoven zijn er 

niet meer, water heeft daardoor steeds minder mogelijkheden om 

af te voeren. Tot slot bestaat Eindhoven uit veel veengronden, het 

infiltratievermogen van deze gronden is veel lager dan dat van 

bijvoorbeeld zandgronden . 

In de toekomst zal de hoeveelheid neerslag en intensiteit van de 

neerslag toenemen, waardoor de kans op wateroverlast dus ook 

toe gaat nemen . 



1.3 nieuwe mogelijkheden 
• • 

Door de opgave voor demografische krimp en de opgave voor 

klimaatverandering te combineren, ontstaan er nieuwe uitkomsten 

voor nieuw te ontwerpen projecten. Zo kan een nieuw kwalitatief 

woongebied ontstaan wat bijdraagt aan de identiteit van de stad 

en tevens bijdraagt aan de wateropgave voor de stad 

Op de combinatie van de demografische opgave en de opgave 

voor de klimaatverandering lopen al wat initiatieven. Bijvoorbeeld 

het project Dubbel Krimp waarbij op verschillende schaalniveaus 

ontwerpers de demografische ontwikkeling van de wateropgave 

koppelen. 

Nederlandse steden worden van oudsher getypeerd door de 

bijzondere rol van water in de stad. Water in grachten, singels en 

vijvers bepalen vaak de historie van dorpen, wijken en steden. 

Water in de steden is daarom erg geliefd: veel nieuwbouwprojecten 

geven water een belangrijke plaats en in sommige steden worden 

gedempte grachten en singels in ere hersteld. 

De klimaatverandering biedt mogelijkheden om de 

waterhuiskundige aspecten met de belevingswaarde van water 

te combineren. Water in de stad biedt niet alleen kansen voor 

natuur en milieu maar het verhoogt tegelijkertijd de kwaliteit van de 

leefomgeving. Wonen aan het water is altijd al populair geweest, 

vroeger de oude herenhuizen aan de grachten en nu woningen 

aan de oevers van plassen. Water vergroot tevens de recreatieve 

kansen in stedelijk gebied. Verder wordt de identiteit van de stad 

versterkt door het terughalen of uitbreiden van bestaande wateren. 

Om krimp tegen te gaan in bepaalde gebieden zijn dit belangrijk 

• • 
aspecten. Inwoners krijgen meer binding met hun wijk, het • 

verhoogt de aantrekkelijkheid van de wijk, en kans op krimp wordt 

zo geminimaliseerd. • 

• • • • • • 
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• figuur 7: waterwoningen leidscha rijn utrecht 
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• 2.1 water en groen in de stad 

• • • • • 

Eindhoven is ontstaan waar de Gender en de Dommel samen 

kwamen, in het dommeldal, wat van nature een nat en slecht 

doorlatend gebied is. Eindhoven heeft zijn naam mede te danken 

aan de Gender, ook wel vroeger de Ende/Einde genoemd. 

Als gevolg van de industriële ontwikkeling vestigden rond 1900 

• veel fabrieken zich in Eindhoven, en zo werd Eindhoven een 

echte industriestad. De stad maakte hierdoor een behoorlijke groei • • • • • • • • • • • • • • 

door en in 1920 kwam de annexatie met de omliggende dorpen 

Strijp, Woensel, Gestel, Tongelre en Stratum. De laatste jaren is 

Eindhoven aan het veranderen van Industriestad naar Kennisstad, 

endenmeer door de verdwijning van DAF-industrie, en de komst 

van het Philips High Tech campus. 

Eindhoven is de laatste 100 jaar enorm gegroeid, maar het 

watersysteem is niet mee gegroeid. Veel beken zijn in de loop 

van de tijd onder de grond verdwenen omdat zij plaats moesten 

maken voor de groei van Eindhoven ( vaak is aan de straatnamen 

nog af te lezen dat hier vroeger een waterstroom lag) Terwijl 

oppervlaktewater juist heel belangrijk is voor de opvang en afvoer 

van regenwater. Door het verdwijnen van dit oppervlaktewater 

zijn er nu tal van problemen op het gebied van wateroverlast. 

Bijvoorbeeld op de plek waar vroeger de Gender heeft gelopen. 

Kort na de tweede wereld oorlog werd de Gender gedempt omdat 

deze bevuild was door lozingen van de fabrieken. Nu treedt hier 

vaak wateroverlast op. Daarom wordt de Gender zoveel mogelijk 

in ere hersteld en wordt de Gender waar mogelijk teruggebracht 

in zijn omgeving om zo het wateroverlast te bestrijden. De nieuwe 

Gender zoals deze gaat heten wordt als een kwaliteitsimpuls 

voor de stad gezien. Bureau West 8 heeft de stedenbouwkundige 

herinrichting van de Nieuwe Gender ontworpen. Het tracé volgt 

grotendeels de oorspronkelijke loop. Een bestaand deel wordt 

opgeknapt en er komt een nieuw deel. 

Eindhoven heeft ook watergangen die gelukkig niet zijn verdwenen. 

De grootste en belangrijkste wateren voor Eindhoven zijn de 

Dommel, de kleine dommel, het Beatrixkanaal, het Eindhovens 

kanaal en de Tongelreep . 

Voor het Eindhovens kanaal zijn vroeger plannen geweest om 

hier een snelweg van te maken, maar dat is gelukkig nooit van de 

grond gekomen. 

Het Eindhovens kanaal werd van 1843 tot 1846 gegraven. Het 

Eindhovens Kanaal verbindt het centrum van Eindhoven met de 

Zuid-Willemsvaart. Het einde van het Eindhovens kanaal heet het 

havenhoofd en is gelegen tegen het centrum aan bij de Dommel. 

Er werden vooral zware vrachten over het kanaal getransporteerd . 

Daarnaast kwamen ook houtvlotten naar Eindhoven, voor de 

industrie van lucifers en sigarenkistjes in de wijk de Oude Haven. 

Er kwam veel industrie rond de havenkom, zoals de gasfabriek 

van Eindhoven. Tussen 1929 en 1934 werd het Eindhovens 

Kanaal verbreed en gemoderniseerd. In 1974 werd het kanaal 

voor scheepvaart gesloten, alleen met de intocht van sinterklaas 

is de stoomboot welkom. Het kanaal en zijn omgeving is een 

zone van rust in stad met toch een stedelijk karakter. Ook maakt 

het Eindhovens kanaal tegenwoordig deel uit van de Ecologische 



Hoofdstructuur. De oevers zijn flink begroeid en het water beschikt 

over bijzondere waterplanten. 

Helaas ligt het peil van het Eindhovens kanaal hoger dan zijn 

omliggende omgeving om optimaal bij te kunnen dragen voor het 

afvoeren van regenwater. 

De Dommel speelt hier wel een heel belangrijke rol in. De dommel 

die dwars door Eindhoven loopt van zuid naar noord. De dommel 

is belangrijk voor Eindhoven mede omdat hier Eindhoven ontstaan 

is. Een daarom zijn er tal van projecten om ook de Dommel zoveel 

mogelijk in ere te herstellen. 

In Eindhoven wordt het regenwater voor het grootste deel samen 

met het afvalwater via één buis naar de rioolwaterzuivering 

afgevoerd. Daar wordt het rioolwater gezuiverd en vervolgens 

geloosd op de oppervlaktewateren. 

Bij hevige regenval is het rioolstelsel niet groot genoeg om 

het regenwater en het afvalwater te kunnen afvoeren naar de 

zuivering. Om te voorkomen dat het water via de putten op straat 

komt te staan heeft het RWZI een aantal noodoverlaten naar de 

Dommel. Het rioolstelsel heeft 33 noodoverlaten, de meeste 

komen uit op de Dommel. Veel van deze overlaten moeten 

worden gesloten om de waterkwaliteit van de Dommel te kunnen 

verbeteren. 

Eindhoven is de groenste stad van de grootste vijf steden 

van Nederland en de groenste gemeente van de vijf grootste 

Brabantse steden. Ongeveer een derde van alle openbare 

ruimten in Eindhoven is "groen". Enkele grote parken in 

Eindhoven zijn het Stadswandelpark, de Genneper Parken, 

het Philips van Lenneppark, Philips de Jongh Wandelpark en 

het Henri Dunantpark. Ook om de Karpendonkse Plas is er een 

groen gebied. Deze parken vormen een soort groene wiggen 

die ver tot in de stad doorlopen en verbinden zo de stad met de 

natuurgebieden buiten de stad. 

In het centrum van Eindhoven is weinig van het groene karakter 

van Eindhoven terug te vinden . Het centrum bestaat bijna uit 

alleen maar verhard terrein . Voor bestrijding van wateroverlast zijn 

onverhard terrein en wateroppervlakten juist belangrijk. Het is dus 

zaak dat het centrum hier meer aandacht aan schenkt. 

• 
• 
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• 2.2 visie voor eind hoven 
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Om in de toekomst het hoofd boven water te houden heeft de 

gemeente Eindhoven een Waterplan voor de stad opgesteld 

waarin staat beschreven wat er moet gebeuren om wateroverlast 

en grondwateroverlast zoveel mogelijk te bestrijden voor nu, 

maar vooral voor in de toekomst. Ook de waterkwaliteit van de 

oppervlaktewateren komt hierin aan bod. 

Het waterplan is er erop gericht om zoveel mogelijk van de 

historische loop van de beken en watergangen gebruik te maken. 

En wil meerdere waterstructuren terugbrengen in de stad. Dit 

zal de leidraad zijn voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen 

Eindhoven. Voor zowel in- als uitbreidingen is het uitgangspunt 

waterneutraal en duurzaam bouwen. Dit betekent dat de afvoer 

van water uit deze gebieden tot een minimum beperkt wordt. 

Daarnaast worden materialen gebruikt die niet uitlogen. De 

kwaliteit van het water is gebiedseigen, waarbij het water zo lang 

mogelijk wordt vastgehouden. 

Eindhoven heeft altijd al een probleem gehad met zijn 

waterhuishouding. Voor een groot deel hangt de overlast samen 

met lokale omstandigheden zoals een matig doorlatende bodem, 

een ondiepe grondwaterstand (door extreme neerslag) en een 

beperkte ontwateringstructuur. In het verleden lagen in Eindhoven 

veel watergangen, vennen, moerassen, veengebieden en natte 

weiden om het water op te vangen. Nu veel van die er niet meer 

zijn, is het risico op wateroverlast in die gebieden dan ook groter . 

Als gevolg van de klimaatverandering zal in de toekomst de 

hoeveelheid neerslag en de intensiteit van de neerslag toenemen . 

En zal het risico van wateroverlast dus ook gaan toenemen . 

Het watersysteem van Eindhoven zal hier op moeten worden 

aangepast. 

In het watersysteem zijn verschillende soorten water te 

onderscheiden. De belangrijkste zijn: oppervlaktewater, 

grondwater, regenwater, drinkwater en afvalwater. De verschillende 

soorten water staan met elkaar in verbinding. 

Centraal staat dat het watersysteem Eindhoven: 

een groen/blauw waternetwerk is . 

een beheersbaar grondwatersysteem heeft. 

een differentiatie kent naar functie van het oppervlakte water . 

wordt beheerd naar gelang de functie van het oppervlaktewater. 

Het streefbeeld van het waterplan is dat het water weer meer 

zichtbaar wordt. Project 'dommelzone binnen de ring' vormt een 

start van de uitwerking van het groen/blauwe waternetwerk binnen 

stedelijk bestaand gebied. De uitstraling van de beken en vijvers 

nodigt de Eindhovenaren uit om te wandelen, te fietsen en te 

genieten van het water. Stromend water geeft het stadsgezicht van 

de stad een frisse, sprankelende uitstraling . 

Bij het vergroten en versterken van de belevingswaarde van het 

oppervlaktewater wordt de gebruikswaarde op een natuurlijke 

wijze geïntegreerd. Het waternetwerk is nodig voor de opvang en 

vertraagde afvoer van afstromend regenwater. In het waternetwerk 

stroomt het regenwater niet meer via het gemengde rioolstelsel. 

Maar stroomt het na benutting van de berging in de bodem door 
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de inzet van infiltratievoorzieningen naar het oppervlakte water . 

Het streefbeeld voor Eindhoven is dat het riool zoveel mogelijk 

gescheiden wordt. En dat de neerslag in het gebied waar 

het valt gehouden kan worden, om later terecht te komen in 

oppervlaktewater en het afgekoppelde riool. Om het water 

te kunnen op vangen in het gebied waar het valt moeten er 

ontwatering voorzieningen worden aangelegd voor het transport 

en de berging van het water . 

Het waternetwerk bestaat uit diverse watergangen en -

partijen. Zo hebben de grotere beken, en zij- armen daarvan, 

de vijvers, vennen en poelen een eigen functie. De vijvers 

hebben bijvoorbeeld de functie kijk-, speel- en hengelwater. 

De zijbeken hebben als belangrijke functie de opvang en afvoer 

van regenwater. Deze functies moeten gebruikt worden bij het 

aanpassen van het watersysteem. Het cultuur-historische aspect 

van de Dommel zou meer betekenis kunnen krijgen zodat de 

betekenis van 'riviertje door de stad' zal toenemen . 

Op alle nieuwe te realiseren plannen wordt de watertoets 

toegepast. In de watertoets worden de waterhuishoudkundige 

aspecten in ruimtelijk ruimtelijke plannen en besluiten beoordeelt. 

De watertoets geeft de inbreng van water een plaats in de 

procedures over ruimtelijke plannen en besluiten en vormt een 

verbindende schakel tussen het waterbeheer en de ruimtelijke 

ordening . 

Water staat hoog op het prioriteitenlijstje van Eindhoven en zij 

doen er heel veel aan om een nieuwe omgangsvorm met het 

water te vinden, om zo het hoofd in de toekomst boven water te 

houden. Maar alle ingrepen en projecten zijn nog te voorzichtig en 

kleinschalig. 



figuur 9: toekomstvls•e voor emC!l1oven 
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Visie 'wonen in de dommel' . 

Eindhoven zou veel meer gebruik moeten maken van de 

aanwezigheid van oppervlaktewater. Oppervlaktewater verhoogt 

de kwaliteit van een verblijfsgebied. Tevens draagt het bij aan 

de klimaatverandering. Een goede waterhuishouding zorgt 

ervoor dat de kans op wateroverlast geminimaliseerd wordt. Er 

ontstaat zo een kwalitatieve verblijfsruimte. Stomend water en 

groene zones geven het stadgezicht van Eindhoven een frisse 

uitstraling. Een grotere belevingswaarde van water vergroot de 

woonkwaliteit van het gebied. Op deze manier is het mogelijk om 

een woonmilieu te creëren dat voor de Eindhovenaren nieuw is. 

Het zal een kwaliteitsimpuls voor de stad worden. De woningen 

die in dit gebied komen, kunnen tevens een belangrijke rol spelen 

bij de komende vergrijzingsgolf. Omdat er op dit moment vraag 

naar woningen is voor de doelgroep 55+. Om ook in te kunnen 

spelen op het fenomeen demografische krimp zullen de woningen 

aanpasbaar moeten zijn aan de vraag die er op dat moment 

aanwezig is . 

Plekken aan de Dommel in het centrum komen hier uitstekend voor 

in aanmerking. De Dommel heeft een fluctuerend peil. Bij hevige 

regenval stijgt het peil van de Dommel ongeveer 80 cm. Bij stijging 

kan water worden geborgen in daarvoor ingerichte gebieden. Veel 

van deze gebieden aan de Dommel verkeren in slechte staat en 

zijn toe aan herstructurering. Een mooie kans om hier de Dommel 

in het ontwerp te integreren. En zo de Dommel een echte rivier 

van Eindhoven te kunnen laten zijn. 

De wijk de oude haven wordt in dit project als testcase gebruikt. In 

de wijk staan veel oude fabriekspanden die niet meer in gebruik 

zijn. Het merendeel van de wijk is toe aan herstructurering of 

vervanging . 

Het doel is om de Dommel bij de wijk te betrekken, sterker nog, 

om de Dommel de wijk in te trekken. En daarmee ruimte te maken 

voor waterberging en de belevingswaarde van de Dommel in de 

wijk te vergroten en daarmee een kwaliteitsimpuls aan de wijk te 

geven . 

figuur 1 0: visie wonen In de dommel 



2.3 rivier de dommel 

De bron van de Dommel bevindt zich in het kleine plaatsje 

Wauberg wat onderdeel is van het Kempens Plateau in de 

gemeente Peer in Limburg (België). Het Kempens Plateau 

bestaat uit veel moerassen en vennen. Op een aantal plekken 

welt het grondwater op, dat via kleine kreekjes en slootjes naar de 

Maastrichtse Heide stroomt. Op dit punt kun je pas echt spreken 

van een beek. Bij Borkel en Schaft komt de Dommel Nederland 

binnen. Waarnaar deze via Dommelen en Valkenswaard 

Eindhoven binnen stroomt. In het noorden van Eindhoven duikt de 

Dommel het Beatrixkanaal onderdoor om zo verder te stromen via 

Son, Sint Oedenrode, Boxtel, Sint Michielsgestel en dan in Den 

Bosch samen te stromen met de Aa en verder te stromen als de 

Dieze. De Dieze mond uiteindelijk uit in de Maas. Verschillende 

beken, zoals de Keersop, Run, Tongelreep, Gender, Kleine 

Dommel, de Beerze en de Treuzel via de Essche Stroom komen 

uit in de Dommel. 

De Dommel behoort tot het type laaglandbeek en is voor haar 

voeding afhankelijk van regen. Een laaglandbeek is een beek die 

voorkomt in de hoger gelegen delen van Nederland. Kenmerken 

van een laaglandbeek zijn een onregelmatige stroomsnelheid, 

loopt door een breed dal en wordt gevoed via een stelsel van 

sloten en greppels door regenwater en kwel. De Dommel is 95 km 

lang, waarvan 10kilometer in België en 85 kilometer in Nederland. 

Het verhang van de Dommel is 35 meter. Beginnend bij 39 m NAP 

bij de oorsprong naar 4 m + NAP bij de uitmonding in de Maas. 

Veel delen van de Dommel zijn in het verleden gekanaliseerd. 

Het doel hiervan was om het water sneller af te voeren en grond 

te winnen. Terwijl we erachter zijn gekomen dat het juist beter is 

het water zo langzaam mogelijk te laten stromen, zodat het water 

minder snel bij de grote rivieren terechtkomt. En zodat de bodem 

meer water kan infiltreren wat invloed heeft op het grondwaterpeil 

in het omliggende gebied. De Dommel tussen Eindhoven en Boxtel 

heeft zijn meanderende karakter gelukkig niet verloren. Hier kom je 

ook nog de bekende hoefijzermeren nog tegen. Deze meren waren 

oorspronkelijk onderdeel van de rivier, maar door het steeds verder 

doormeanderen van de rivier breekt de rivier door en ontstaat er 

de hoefijzermeer. 

Het dommelstroomgebied is in Nederland onderverdeeld in 

twee gebieden. Stroomgebied Boven Dommel en Stroomgebied 

Beneden Dommel. Het stroomgebied Boven Dommel ligt ongeveer 

tussen de Belgische grens en het Wil helminakanaal en is ongeveer 

67.000 hectare groot. 25% Van het gebied wordt ingenomen door 

bebouwing, waarvan Eindhoven wel het grootste deel inneemt, 

25 % bestaat uit bos en natuur, grote heidevelden met vennen, 

maar heeft ook kleinschalige landschapselementen. En 50 % is in 

gebruik als cultuurgrond, veehouderijen, akkerbouw, tuinbouw en 

boomkwekerijen. 

Het stroomgebied Beneden Dommel is het noordelijk gelegen 

stroomgebied en loopt van het Wilhelminakanaal naar het 

afwateringskanaal in Den Bosch. Ongeveer 20% van het gebied 

is bebouwd, 65% is als cultuurgrond in gebruik en de overige 

15% bestaat uit bos en natuur. Het deelstroomgebied Beneden 
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figuur 11 . stroomgebied de dommel 



Dommel ligt in de benedenloop van de Dommel en is vrij vlak. In 

het zuidelijk deel van het gebied zorgt het Wilhelminakanaal in 

de zomer voor de aanvoer van water naar het landbouwgebied 

van Sint Oedenrode. Een specifiek kenmerk voor dit gebied is de 

hoogwaterproblematiek. Bij hoogwater op de Maas kan de afvoer 

van de Dommel stremmen, waardoor de waterpeilen oplopen. Om 

de stad Den Bosch tegen hoogwater te beschermen is bij de Aa en 

de Maaskant het retentiegebied Bossche Broek gerealiseerd. 

Op sommige plaatsen vervult de Dommel dus ook de functie 

van waterberging. Bij extreem veel water kunnen dan bepaalde 

gebieden onder water gezet worden, zoals 't Bossche Broek bij 

Den Bosch. Om te zorgen voor voldoende water in watergangen 

en beken zijn diverse stuwen geplaatst. In totaal staan er in het 

stroomgebied 300 stuwen. Door een juiste stuwbediening probeert 

het stroomgebied zoveel mogelijk oppervlaktewater in het gebied 

vast te houden. Daarnaast staan er in de Dommel en Kleine 

Dommel nog tal van watermolens, de meeste werken al eeuwen 

en worden goed onderhouden. 

Cultureel erfgoed 

Het Dommeldal is een aandachtsgebied in het kader van 

Belvedère. Belvedère is een rijksbeleid dat beoogt om de 

cultuurhistorie meer richtinggevend te laten zijn in de ruimtelijke 

inrichting van Nederland. Elementen, zoals de watermolens, 

kastelen en landgoederen, maar ook de visvijver bij Valkenswaard, 

de vloeivelden bij Bergeijk en het specifieke landschap grenzend 
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aan het beekdal, zijn van cultuurhistorische waarde . 

Recreatie 

De Dommel is niet te bevaren met schepen totdat hij Den 

Bosch binnen stroomt. Kanovaren wordt wel veelvuldig gedaan 

over de Dommel. Ook bevat de Dommel vele soorten vis en 

is het een geliefde plek om te vissen. Waar mogelijk wordt door 

middel van een vistrap een mogelijkheid gecreëerd voor vissen 

stroomopwaarts te zwemmen. In de winter als het voldoende 

gevroren is de Dommel een populaire plek om te schaatsen. 

• figuur 15: dommel I.Wisen sinhoven en boxtel. bron google maps 

2.3.1 De Dommel in Eindhoven 

Ongeveer 20 kilometer van de Dommel stroomt door Eindhoven 

en omgeving. Dommel komt in het zuiden van Eindhoven de stad 

binnen bij stadsdeel Gestel. Daar stroomt hij verder tussen de High 

Tech Campus en Blaarthem naar het Genneperpark. Vervolgens 

stroomt de Dommel de Ring onderdoor om aan te komen in het 

Dommelplantsoen. De Dommel stroomt verder naar het Anne 

Frankplantsoen. Hier krijgt het gebied rond de Dommel langzaam 

een stedelijk karakter. Even verder het van Abbe Museum aan de 

Dommel. Dit is een vrij nieuw project. Er is hier geprobeerd een 

relatie te leggen met de Dommel, de Dommel is hier ook verbreed . 

Verder zijn hier vistrappen aangelegd, wat meteen een speels 

effect aan het water geeft. Na het van Abbe Museum komt het 

~guur 16: overgang van de dommel naar de dleze '" den bosch 



minst mooie gedeelte van de Dommel. Hier stroomt hij letterlijk en 

figuurlijk achter het centrum langs. Het is zonde dat op deze plek 

zo weinig met de Dommel is gedaan. 

Vervolgens komt de Dommel een ander knelpunt tegen, namelijk 

het gedeelte waar hij het spoor onderdoor stroomt. Vooral voor de 

ecologische verbindingszone vormt in dit gedeelte een probleem. 

De Dommel stroomt nu het centrumgebied uit en komt weer in een 

groener gebied. Via het Universiteitsterrein door de Hondsheuvels 

naar het RWZI van Eindhoven. Vervolgens stroomt de Dommel via 

wandelpark Eekhart langzaam de stad uit. Aan het einde van het 

park komt de Kleine Dommel bij de Dommel. Dan stroomt hij aan 

de noordwest zijde van Eindhoven verder naar het noorden langs 

Dommelbeemd, en verlaat Eindhoven bij het Beatrixkanaal waar 

hij onderdoor stroomt. 

De Dommel heeft in het centrum weinig ruimte. In het zuiden 

worden daarom nu de piekafvoeren van de Dommel omgeleid naar 

het afwateringskanaal en Beatrixkanaal. 

De Dommel is ook sterk bevuild. De drie grootste oorzaken zijn: 

Het gemengde riool stelsel. Bij hevige regenval is het 

rioolstelsel niet groot genoeg om het regenwater en het afvalwater 

te kunnen afvoeren naar het RWZI. Daarom heeft het stelsel 

een aantal noodoverlaten naar het oppervlaktewater. Als zo'n 

noodoverlaat in werking treedt betekent het dat het mengsel van 

regenwater en afvalwater ongezuiverd in de Dommel terecht komt. 

Het RWZI die haar gezuiverd afvalwater op de Dommel 

loost. Dit water is nog van onvoldoende kwaliteit. 

En de aanvoer van vervuild water vanuit het 

bovenstroomse stroomgebied. Een deel is afkomstig van 

ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater en lozingen 

figuur 18: dommel langs van abbe museum 
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van zware metalen in België. 

Er is daarom een scenario ontwikkeld om het dommelwater 

schoner te krijgen. De maatregelen die hierin staan beschreven 

zijn het afkoppelen van verhard oppervlak, het aanleggen van 

bergbassins, het vergroten van het riool , het verbeteren van het 

RWZI. Ook in het bovenstroomse gebied moet worden meegewerkt 

aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de Dommel. 

De Dommel heeft een hoge ecologische doelstelling gekregen: 

de rivier krijgt de functie waternatuur en functie viswater. De 

Dommel binnen de gemeentegrens van Eindhoven krijgt naast 

de functies waternatuur en viswater ook de functie ecologische 

verbindingszone voor landnatuur. 

Vanwege de beperkte ruimte in de stad kan natuurontwikkeling van 

• figuur 19~ dommel onder het spoor door 

de Dommel door middel van het laten hermeanderen niet worden 

gerealiseerd. De nadruk ligt daarom op de realisering van de 

functie viswater en de functie ecologische verbindingszone. Voor 

deze functies bestaan nog een aantal knelpunten: 

Onvoldoende waterkwaliteit 

Moeilijk passeerbare constructies zoals stuwen en bruggen 

Te smalle en niet doorlopende oevers in het centrum. 

Onvoldoende variatie in stroomsnelheden en structuur. 

Verder zijn in het centrum de oevers van de Dommel 

ontoegankelijk en onzichtbaar . 



De Dommel 

Slagader van het Brabantse landschap 

Eens ontsprongen bij onze zuiderburen 

In Eindhoven gevangen in kademuren 

Meanderloos drijft de groenige drab 

Daarom een facelift, ze wordt nog knap 

Het zal nog wel een hele poos duren 

voordat je er amechtig naar kunt turen 

Hoewel, bij Van Abbe is al een vistrap 

De Dommel krijgt een ecologische oever 

Grenzend aan ons uitgaansgebied 

staat er straks vrolijk wuivend riet 

Heerlijk! Het wordt weer zoals vroeger 

Frans van Hoof 

Stadsdichter van Eindhoven 200512006 
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Project 'Dommel door Eindhoven' . 

Van het zuiden van Eindhoven, langs Nuenen tot het 

Wilhelminakanaal in Son en Breugel ondergaat de Dommel een 

grote opknapbeurt. De beek wordt mooier en natuurlijker gemaakt 

en de ernstig vervuilde bodem wordt schoongemaakt. Er ontstaat 

een nieuw leefgebied voor planten en dieren én een aantrekkelijke 

plek om te wonen, werken en recreëren . 

Waterschap De Dommel pakt samen met het Actief Bodembeheer 

de Kempen en de gemeenten Eindhoven, Nuenen en Son en 

Breugel 17 kilometer van de Dommel aan . Naast het saneren 

van de ernstig vervuilde bodem, wordt tegelijkertijd waar nodig 

de natuur rondom de Dommel opgeknapt. De historische en 

landschappelijke kenmerken worden versterkt en de beek wordt 

natuurlijker en zoveel mogelijk in oude staat teruggebracht. Ook 

ontstaat een ecologische verbindingszone voor dieren en planten 

van het Maasgebied tot de Belgische grens. 

Het recreatieplezier van wandelaars en fietsers wordt vergroot 

dankzij het verleggen van paden en het aanleggen van nieuwe 

bruggen. In de stadsparken verschijnen langs de Dommel meer 

bijzondere planten en moerassige oevers. Midden in de stad 

tussen de hoge gebouwen en kademuren moet de Dommel als 

een soort oase tussen bomen en struiken gaan stromen. Buiten de 

stad zal een typisch Brabants landschap ontstaan met de Dommel 

als middelpunt. Volgens Eindhoven is de Dommel straks een 

blauwe slagader die zorgt voor rust in de stad en bruisend leven in 

het landelijk gebied . 

figuur 21: proJect dommel doorelndhoven, deelgebied centrum. bron gem. eindhaven 



Naar planning start de uitvoering eind 2009. Het totale gebied 

wordt opgedeeld in deelprojecten die in fases worden aangepakt. 

In totaal zal de uitvoering ongeveer twee jaar in beslag nemen. 

De Dommel door het centrum 

De Dommel in het centrum stroomt door dichtbebouwd gebied. 

Rondom de Dommel zijn vrijwel geen groenzones en er is 

nauwelijks een mogelijkheid voor dieren om te leven. Waar 

mogelijk is worden de oevers natuurvriendelijk gemaakt door 

moerasachtige delen en ruigten aan te leggen. Op die plaatsen 

wordt de beek ook versmald. 

De tuinen rond het Van Abbe Museum zijn recentelijk opnieuw 

ingericht. Er is een vispassage aangelegd en de oevers zijn 

natuurlijker gemaakt. De oevers van de Dommel nabij de tuinen 

geven een indruk hoe de beek er straks uit zal komen te zien. 

• • 

• 
2.3.2 mogelijkheden aan de Dommel • 
Op steeds meer plekken krijgt de Dommel de aandacht die het • 
verdiend. Een mooi voorbeeld is de openbare ruimte rond het van • 

Abbe Museum. Maar ook het gebied rond de nieuwe Effenaar. 

Daar is de Dommel bij de openbare ruimte van de Effenaar 

betrokken, je kunt er heerlijk op het terras aan het water zitten, Zo 

zijn er nog veel meer mogelijkheden aan de Dommel. 

Het project wonen in de dommel vult dit lijstje mooi aan, en zal 

zeker niet het laatste project moeten zijn. Door in te spelen op de 

klimaatverandering verhoog je niet alleen de woonkwaliteit van dat 

gebied door de aanwezigheid van het water, maar tevens draag 

je ook bij aan het bestrijden van de wateroverlast voor nu en in de 

toekomst. 

figuur 22: dommel biJ de effenaar 
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• 2.4 de oude have 
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De wijk de Oude Haven is onderdeel van de Iriswijk en ligt tussen 

de Dommel en het Eindhovens kanaal. Van beide watergangen is 

weinig te voelen in de wijk. Een mooie kans om meer ruimte en 

aandacht te geven aan de Dommel en tevens een kwaliteitsimpuls 

aan de wijk te geven. 

De wijk is rond 1900 ontstaan. Het kanaal met het havenhoofd 

zorgde voor veel industrie. Er vestigden zich veel fabrieken rond 

het kanaal, zo ook in de Oude Haven zoals de sigarenfabriek en 

een textielfabriek. Rond 1900 lag de wijk aan nog aan de rand van 

de stad. Nu ligt de wijk midden in de stad. Dit is een gevolg van 

de samenvoeging van Eindhoven met de omliggende dorpen in 

. figuur 23: iriswijk in eindhaven 

1920. Industrie is daarom minder welkom nu en langzaam heeft 

veel industrie plaatsgemaakt voor de functie wonen. Er liggen nog 

steeds een paar oude fabriekspanden in de wijk. Deze worden niet 

meer als fabriek gebruikt en zouden dus plaats moeten maken 

voor nieuwe woningen. 

Door de komst van de fabrieken zijn er in die tijd veel 

arbeiderswoningen gebouwd. Een aantal verkeren nog in goede 

staat, maar veel woningen uit 1900 zijn vervallen en zijn toe aan 

herstructurering of sloop. In de wijk vallen er een aantal panden 

onder gemeentelijk monument. Deze dienen behouden te worden . 

In de Iriswijk zijn verschillende bouwperiodes te herkennen. 

Voornamelijk panden uit 1900, 1930, 1970 en 1990 en 2000. 

De bleekstraat is de mooie straat in de wijk, deze ligt aan de 

dommel en heeft statige panden waarvan de meeste in goede 

staat verrichten . 

·~ ,~ ~ ..• 

figuur24: de oude haven, onderdeel van de Iriswijk 
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Er wonen naar verhouding veel 1- en 2-psersoonshuishoudens 

van middelbare leeftijd in de lriswijk. In de wijk zijn naar verhouding 

weinig gezinnen. Er zijn dan ook weinig gezinswoningen te vinden 

in de wijk. Maar de wijk wordt wel gezien als een wijk met veel 

grondgebonden woningen. Aan de randen van de wijk zijn een paar 

appartementgebouwen te vinden. En aan de rand kom je op de 

Vestdijk en de Geldropseweg ook veel kleinschalige winkelpanden 

tegen. Hier is de bebouwing hoger dan in het binnengebied. 

De wijk ligt dicht bij het centrum en zijn stedelijke voorzieningen en 

is daarom een aantrekkelijke locatie om te wonen. 

Op verschillende plekken in de wijk zijn al nieuwe ontwikkelingen 

gepland. Een groot deel van de oude fabriekspanden zal daarbij 

gesloopt worden, een deel is al gesloopt. Het gaat hier om de oude 

Tapijtfabriek waarbij het hoofdgebouw behouden is vanwege de 

historische waarde van het gebouw. Deze gebieden zullen worden 

ingevuld door woningen en aan de randen kleine voorzieningen. 

Voorzieningen 

In de Oude Haven zijn op het moment haast geen voorzieningen 

aanwezig, op de Bleekstraat vind je wat kleine winkeltjes. In het 

overige deel van de Iriswijk zijn wel wat kleinschalige voorzieningen 

aanwezig, zoals een buurtsuper en wat kleine winkels. Wat voor 

de gehele wijk ontbreekt, is een zorg- annex dienstencentrum, dit 

is een groot gemis in de wijk. Voor de grote voorzieningen is het 

centrum op loopafstand . 



figuur 26, 27, 28. 2.9: negallave beelden oude haven 
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• • Ruimtelijke ordening 

Veel bouwblokken zijn op plaatsen onderbroken door niet 

• vormgegeven open terreinen, die veelal als parkeerplek worden 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

gebruikt, dit geeft een rommelig beeld. In de wijk is een hoge 

parkeerdruk. Overdag wordt er geparkeerd door mensen die 

werken en winkelen in het centrum, 's avonds door bewoners van 

de wijk . 

De Geldropseweg en de Vestdijk zijn belangrijke ontsluitingswegen 

van het centrum. Dit zijn drukke verkeersstraten en hebben een 

stedelijk karakter. In het binnengebied liggen de woningen aan 

rustige woonstraten en woonerven. 

In de hele wijk is weinig openbaar groen aanwezig en heeft de wijk 

een stedelijk karakter. 

Doordat veel woningen op oude fabrieksterreinen is gebouwd is er 

weinig structuur en samenhang in de wijk, dit geeft een rommelig 

beeld. 

SWOT -analyse Oude Haven 

Sterke punten 

De dommel 

Eindhovens kanaal 

Ligging t.o.v. het centrum 

Monumentale bebouwing met historische waarde 

Zwakke punten 

Weinig groen 

Tekort aan parkeerplaatsen 

Weinig tot geen voorzieningen 

Veel vervallen panden 

Weinig structuur en samenhang 

Kansen 

Water en groen de wijk in trekken 

Oplossen van parkeerprobleem in nieuw te bouwen 

projecten 

Een gezondheidscentrum wat een centraal punt in de 

wijk kan zijn 

Bedreigingen 

Verloedering en verpaupering van de wijk 

Het stedelijke karakter wat steeds meer toeneemt. 
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figuur 30; VISie gemeente e · dh In oven 
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Visie gemeente Eindhoven 

Bij de ontwikkeling van het gebied dienen de kwaliteiten van 

de aangrenzende structurele elementen zoals de Dommel, 

Havenhoofd en Eindhovens Kanaal versterkt te worden en zo goed 

mogelijk bij het plan betrokken te worden. Ook het binnengebied 

moet kunnen profiteren van deze aanwezige elementen. De 

toekomstige wand aan de Kanaaldijk Zuid moet daarom een meer 

open karakter krijgen. Ook de Bleekstraat en de Vestdijk zouden 

een meer open karakter mogen hebben. 

In het binnengebied moet de kwaliteit van de bebouwing en de 

openbare ruimte verbeterd worden. 

De Vestdijk is één doorlopende wand, waardoor het binnengebied 

niet goed bereikbaar is. Er zouden daarom meer doorsteken 

moeten komen naar het binnengebied . 

Uit een cultuurhistorische studie is gebleken dat de 

Treurenburgstraat en de Kleine Bleekstraat precies in elkaars 

verlengde liggen en waarschijnlijk in het verleden met elkaar 

in verbinding stonden. Het is wenselijk deze verbinding weer 

terug te brengen door middel van een voetgangersbrug over het 

Eindhovens Kanaal, om een snelle route voor voetgangers naar 

het centrum mogelijk te maken . 

Groen: 

Dommelzone en kanaalzone versterken. Straten voorzien van 

straatgroen in de buurten. Bij nieuwe plannen is het van belang 

dat het bestaande groen wordt uitgebreid door het toevoegen van 

openbaar groen. De functie van het groen moet worden benadrukt. 

Er moet worden gestreefd naar een uitbreiding van het groen tot 

minimaal 4 m2 per inwoner, bij voorkeur 8 m2. 

Bouwhoogte: 

De maximale bouwhoogte in het binnengebied van de Oude Haven 

is 3 tot 4 lagen, aan de Vestdijk en Bleekstraat 5 lagen. 

Infrastructuur: 

De straten in de wijk moeten levendiger worden en meer worden 

betrokken bij de wijk. De straatinrichting moet duidelijk vertellen 

wat voor soort route het is. De functie van een route moet helder 

zijn . 

Privé I openbaar: 

Er moeten meer semi-openbaar gebieden komen wat de 

samenhang in de wijk vergroot. Mensen kunnen elkaar ontmoeten 

op deze plekken. Nieuwe plannen moeten deels de bebouwde 

ruimte teruggeven aan de openbaarheid. 

Historie: 

Waardevolle sporen uit het verleden moeten zoveel mogelijk 

behouden blijven. Zomaar alles slopen is niet wenselijk. De nieuwe 

bebouwing die op de plek terugkomt, moet van grotere waarde zijn 

dan wat er gesloopt wordt. 

Parkeren: 

Bij nieuwbouwplannen moet naast de behoefte van het nieuwe 

plan, ook worden bijgedragen aan de parkeerruimte voor de buurt. 

Ondergronds parkeren is hierbij gewenst. 



Conclusie 

Na deze analyse zijn de belangrijkste punten voor de wijk de Oude 

Haven: 

Het betrekken van de Dommel en het Eindhovens Kanaal 

bij de wijk om zo deze elementen ook in het binnengebied 

voelbaar te maken. Het toevoegen van parkeerplaatsen om 

zo het parkeertekort op te lossen. Het toevoegen van een 

gezondheidscentrum voor de hele lriswijk. Het toevoegen van 

openbaar groen om de beleving van de wijk te vergroten. 

figuur 31, 32, 33, 34, 35, 36; positieve beelden oude haven 
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• 3.1 visie oude haven 
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Rond en in de Oude Haven liggen heel veel kansen. Deze worden 

op het moment helaas niet goed benut. De dommel en het 

Eindhovens kanaal zijn hierbij de belangrijkste elementen om deze 

kansen te benutten . 

Met het oog op de klimaatverandering ligt er een dubbele kans voor 

de Oude Haven. De dommel heeft een fluctuerend peil. Bij hevige 

regenval stijgt het peil van de Dommel ongeveer 80 cm. Bij stijging 

kan water worden geborgen in daarvoor ingerichte gebieden. Door 

water in de wijk toe te voegen wordt de belevingswaarde vergroot. 

De dommel zou dus meer bij de wijk betrokken moeten worden 

en door de wijk heen moeten stromen. Dit is mogelijk door een 

aftakking te maken de wijk in en deze weer terug in de Dommel 

te laten stromen. Aan dit water kunnen gebieden worden ingericht 

voor de opvang van overtollig regenwater. Het water krijgt zo een 

belangrijke functie in de wijk, de mensen zullen hier trots op zijn 

en dit uitdragen naar buiten. Er ontstaat meer binding met de 

wijk. Om het karakter van de Dommel zoveel mogelijk voelbaar te 

maken in de wijk, moet deze net als de Dommel meanderend door 

de wijk stromen, met veel groene oevers om de flora en fauna te 

vergroten . 

In het binnengebied ontstaat zo een groene rustige omgeving wat 

ingevuld kan worden met woningen met een compacte schaal. 

Door de bebouwing zo compact mogelijk te houden blijft er meer 

ruimte over voor openbaar groen en de berging van water. Een 

oase van rust midden in de stad met veel ruimte voor recreaUe en 

ontspanning . 

figuur 37: te slopen bebouwing en wegen 

liguur 38: projectgelbed wonen In de dommel 
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Een klein gedeelte van de wijk zal in niet aanmerking komen voor 

waterberging . Dit komt omdat het te ver van de Dommel verwijderd 

is om het goed te ervaren. De havensingel zal doorgetrokken 

worden naar de Vestdijk, om zo meteen meer structuur in de wijk 

te brengen. Aan de zuidkant van de verlengde Havensingel zullen 

gezinswoningen komen die aansluiten bij de woningen die op 

het moment in de havensingel staan . Op de hoek havensingel -

Vestdijk zal een landmark komen van 5 lagen, om de wijk af te 

maken en het Dommelgebied in te luiden. 

Slopen en behouden 

Het grootste gedeelte van de Oude Haven zal gesloopt moeten 

worden . Veel van deze bebouwing bestaat uit oude fabriekspanden 

die niet meer als zodanig gebruik worden. Ook zijn er een paar 

woningen die in slechte staat verkeren en geen grote waarde 

hebben voor de wijk. Deze zullen ook gesloopt worden. 

Het andere gedeelte van de bebouwing zal behouden blijven. Dit 

gaat om een deel dat valt onder het gemeentelijk monument. En 

een aantal woningen die niet onder gemeentelijk monument vallen 

maar wel degelijk belangrijk zijn voor de wijk. Deze laten de historie 

van de wijk zien en moeten daarom zeker behouden blijven. Het is 

belangrijk dat ten allen tijden de historie van de wijk terug te zien 

is . Bijvoorbeeld het hoofdgebouw van de oude Tapijtfabriek. Deze 

fabriek is belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de wijk. Zo 

is af te lezen dat deze wijk vroeger een fabriekswijk is geweest. 

Het Eindhovens kanaal 

Om het Eindhovens kanaal meer bij de Oude Haven te betrekken 

is het noodzakelijk om de overgang van het maaiveld rond het 

Eindhovens kanaal en het maaiveld van het binnengebied van 

de oude haven geleidelijker te laten verlopen . Nu vormt deze 

scheiding een harde wand langs het kanaal die helemaal is 

volgebouwd. Het hoogteverschil tussen deze maaivelden is 

ongeveer 3 meter. Een betere overgang kan worden gerealiseerd 

door het maaiveld rond het Eindhovens kanaal meer het gebied in 

te trekken en langzaam af te laten lopen . 

De bebouwing langs de Kanaaldijk Zuid heeft te veel een gesloten 

karakter, dit moet worden omgezet in een open karakter. Door 

openingen naar het binnengebied te maken, wordt het Eindhovens 

Kanaal voelbaar in de wijk . 

De stedelijkheid van de Kanaaldijk zuid moet worden versterkt 

om de overgang naar het centrum te verbeteren . Door aan deze 

zijde van het gebied voorzieningen te plaatsen die voor de hele 

wijk toegankelijk zijn, wordt deze zijde een ontmoetingsplek voor 

de wijk en sluit het beter aan bij het centrum. 



3.2 programma van eisen 

Het Dommelgebied moet aan een aantal eisen en wensen voldoen 

om de sfeer en de uitstraling die bij het Dommelgebied hoort te 

waarborgen. De eisen zijn verdeeld in gebied en functie en 

hieronder beschreven. 

3.2.1 het gebied 

Het water dient de structuur van een beek te krijgen om de 

aanwezigheid van de Dommel te versterken en voelbaar te maken 

in de wijk. De dommel heeft zoals eerder genoemd een fluctuerend 

peil en bij hevige regenval stijgt het peil van de Dommel. Het 

gebied loopt dan voor een groot deel onder om overtollig water 

tijdelijk te kunnen bergen. Een flauwe oeverhelling is bij het tijdelijk 

bergen essentieel. Het gebied zal dan kunnen fungeren als een 

retentiegebied van de Dommel, het tijdelijk water oppervlakkig 

vasthouden in het oppervlaktewater. Door de combinatie van 

regenwaterberging met openbaar groen ontstaat de mogelijkheid 

om het afstromende regenwater door de waterplanten te laten 

reinigen. 

De bestaande bebouwing zal op een soort terp komen te staan, 

op veilige afstand van het fluctuerende peil van de Dommel. 

Het Dommelgebied is een openbare groene ruimte die voor 

de hele stad toegankelijk is met mogelijkheden voor recreatie 

en ontspanning. Deze sfeer moet het gebied ook naar buiten 

uitstralen. Daarom moeten alle randen van de wijk een open 

karakter krijgen. Deze moeten de interesse wekken naar het 

De openbare groene ruimte is belangrijk en meer aanwezig dan 

de bebouwing. Om duidelijk een onderscheid te maken tussen 

het openbaar van het gebied en het privé van de bebouwing, zal 

de bebouwing meer statisch en hoekig ontworpen worden en de 

openbare ruimte organisch, net als de Dommel. Het water zal de 

verbindende factor zijn omdat deze zich aan elke vorm aanpast en 

zo openbaar en privé met elkaar versmelt. 

Het autoverkeer wordt zo veel mogelijk uit het gebied gehaald, om 

het groene karakter te versterken. Parkeren moet worden opgelost 

in de plint van de bebouwing of daaronder. Ook moet er extra 

parkeergelegenheid voor de wijk gecreëerd worden omdat er een 

parkeerprobleem heerst in de wijk. Door het dommelgebied komen 

routes die bestemd zijn voor langzaam verkeer (voetgangers, 

fietsers, etc), deze routes moeten het hele gebied doorkruisen en 

aan deze routes moeten ontmoetingsplekken gecreëerd worden. 

• 
• 
• 
• 
• • 
• • 
• 
• • 
• 
• • 
• 
• • 
• • 
• 
• 
• • 



• • • • • • • • 
• • • • 
• • • • • • • 
• flguur 40: programma dommelgebied 



3.2.2 de functies 

In totaal worden er 115 woningen gesloopt en een aantal oude 

fabriekspanden. De verhouding onbebouwd/bebouwd is nu als 

volgt: Onbebouwd: 40%, Bebouwd: 60%. 

De openbare ruimte zal straks meer ruimte nodig hebben en zal 

dus meer ruimte in beslag nemen dan de bebouwing, om het open 

karakter van het dommelgebied te waarborgen. Het streefbeeld 

voor de invulling is: 

-Onbebouwd 70%, waarvan 60% voor waterberging 

- Bebouwd 30% 

De woningen in het gebied zijn voor een groot deel voor de 

doelgroep 55+. In de wijk zijn er weinig woningen voor deze 

doelgroep. De vraag zal de komende jaren ook nog eens flink 

toenemen. Om de mensen uit de Iriswijk in hun eigen wijk te 

kunnen laten wonen, moeten er meer woningen voor de doelgroep 

55+ komen. 

Om ook in te spelen op het fenomeen demografische krimp moet 

de bebouwing zo ontworpen worden dat deze zich kan aanpassen 

aan de veranderende vraag in de toekomst. De constructie zal zo 

ontworpen moeten worden dat de indeling flexibel te wijzigen is. 

Ook zullen er aantal zorgwoningen in de wijk komen, voor deze 

doelgroep is er geen aanbod in de wijk. Deze zorgwoningen 

zullen worden gekoppeld aan het gezondheidscentrum. Het 

gezondheidscentrum is er in eerste plaats voor de zorgwoningen 

en de 55+ woningen, maar er moeten hier ook functies in worden 

ondergebracht die voor de hele wijk bestemd zijn. Hierbij te denken 

aan huisarts, tandarts, fysiotherapie. 

In het gezondheidcentrum moet ook ruimte komen voor andere 

voorzieningen zoals een activiteitencentrum en een kleine winkel 

voor de dagelijkse boodschappen. Een restaurant bestemd voor 

55+ is een grote wens bij woningen in deze doelgroep, deze kan 

mooi aan het water worden gesitueerd. Het voorzieningencentrum 

is gekoppeld aan het hoofdgebouw van de oude Tapijtfabriek. 

De bebouwing zal compact zijn, zodat er meer ruimte overblijft 

voor het bergen van water en de openbare ruimte. Een pré hierbij 

is begroeide daken, voor de opvang van regenwater. Dit kan ook 

nog worden gecombineerd met een deel openbare ruimte op het 

dak van het voorzieningencentrum. 

De bebouwing moet op een veilige manier met het water omgaan. 

Het water moet geen bedreiging vormen voor de woningen. 

In totaal zullen er ongeveer 150 woningen gebouwd worden. 100 

55+ woningen en 50 zorgwoningen. De woondichtheid zal worden 

vergroot, maar de bebouwingsdichtheid zal worden verkleind, 

vanwege de sloop van de fabriekspanden. 
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De Dommel krijgt in de Oude Haven de aandacht die het verdient. 

Ter hoogte van de Oude Haven wordt de Dommel afgetakt en 

zal door het gebied komen te stromen. Om het karakter van de 

Dommel te versterken en voelbaar te maken in de wijk, dient het 

water in het gebied ook de uitstraling van een beek te hebben 

en zal daarom meanderend door het gebied heen stromen. Het 

maaiveld wordt voor grote delen verlaagd zodat bij een stijgend 

peil het water het gebied in zal stromen. Het is belangrijk dat de 

oeverhelling heel flauw verloopt zodat het water snel kan uitvloeien 

en de bergingscapaciteit wordt vergroot. De bestaande bebouwing 

blijft op veilig afstand van het water omdat deze hoger gelegen 

zijn op het bestaande maaiveld. Ze zullen dus op een soort eiland 

komen te staan. 

Het Dommelgebied moet een open karakter krijgen en daarom 

zijn zichtlijnen heel belangrijk in het ontwerp. Vanaf de randen 

moet er zicht op het binnengebied zijn, bebouwing aan de randen 

zal daarom open moeten zijn. Ook komen er zichtlijnen door het 

hele gebied heen, deze versterken nog meer de openheid van het 

Dommelgebied. Van elke open plek aan de randen is goed het 

hele gebied te overzien. 

De taal van de woonblokken is compact en orthogonaal,het 

tegenovergestelde van organisch. Dit om duidelijk een onderscheid 

te maken tussen openbaar en privé. Het stijgende peil van het 

water zal de verbindende factor zijn omdat water zich aan elke 

vorm aanpast. De bebouwing staat daarom halverwege op de 

terpen, zodat het water wezenlijk contact maakt met het water. Als 

het water stijgt, worden gebouw en gebied met elkaar verbonden 

terwijl nog wel duidelijk te zien is wat hun functie is. Door de 

compactheid van de woonblokken zal er meer ruimte overblijven 

voor het groen. 

De bebouwing moet flexibel en aanpasbaar zijn op de vraag van 

nu en de toekomst en de woningen in de blokken moeten naar 

buiten gericht zijn, een vierkante foetprint als basis kan deze 

ontwerpeisen goed in zich opnemen . 

Om een goede verhouding bebouwd/onbebouwd in het gebied te 

krijgen zullen er in totaal acht woonblokken komen die ongeveer 

30% van het gebied innemen. Er komen zes woonblokken aan 

de randen en twee in het midden, om een juiste verhouding in het 

middengebied te krijgen . 

Er zullen aan de woonblokken verschillende ontwerpeisen 

worden gesteld omdat ze in een andere stedelijke context 

staan. De woonblokken zijn hierdoor in drie groepen onder te 

verdelen. De dijkwoningen aan de Vestdijk, de singelwoningen 

aan de Havensingel en de Beekwoningen aan de beek de 

Dommel. Deze typen hebben alledrie andere stedenbouwkundige 

randvoorwaarden die van invloed zijn op het ontwerp . 

Aan de rand van de kanaalzijde komen de twee gebouwen voor 

de zorgwoningen. Deze twee gebouwen staan haaks op de 

rand. De voorkant aan de kanaaldijk zuid, een stedelijk gebied 



en de achterkant in het Dommelgebied, het groene gebied. Door 

de gebouwen langzaam af te laten lopen aan de achterkant 

ondergaat het de overgang van stedelijk naar groen. Het maaiveld 

van de kanaalzijde wordt iets verder het gebied ingetrokken om de 

overgang te versterken. 

Het voorzieningencentrum komt in de overgangszone. Het dak 

van het voorzieningengebouw loopt gelijk met het maaiveld 

van de kanaalzijde en zal aan die zijde verscholen liggen. Het 

gebouw zal zich openen naar het gebied toe met een glazen 

gevel en zal meelopen met de organische vormen van het gebied. 

Het voorzieningen gebouw is deels openbaar en deels privé 

en zal daarom een combinatie zijn van organische vormen en 

orthogonale vormen. 

figuur 41: water door het geb1ed met bergmgscapac•leit 

Het gebied is openbaar en moet daarom een hoge toegankelijkheid 

hebben. Er zullen routes door het gebied komen die net als de 

Dommel het gebied meanderend doorkruisen. Er de zijn 'droge 

voeten routes' die ook bij een hoog water peil droog blijven en 

'natte voeten routes'. Deze 'natte voeten routes' lopen met de 

glooiing van het maaiveld mee en komen bij een hoog waterpeil 

onder water te staan. 

Het autoverkeer wordt zoveel mogelijk gemeden uit het gebied. Er 

zal alleen een doodlopende weg naar de bestaande bebouwing 

lopen en naar de beekwoningen in het midden van het gebied. 

Deze wegen zijn niet openbaar maar alleen voor de bewoners van 

ftguur 42: situering bebouwing met belangrijkste zichUijnen 
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de woningen en zullen in een statische rechte lijn lopen . 

Het parkeren zal voor grote delen aan de randen plaatsvinden en 

onder de bebouwing. Verder zal er onder het voorzieningencentrum 

een openbare parkeergarage komen om de parkeerdruk in de wijk 

te verminderen . 

• figuur 43: positie bebouwing en routes door het gebeid frguur 44 totaal concept dommelgebled 
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Het Dommelgebied is een nieuw type woonwijk dat voor de 

stad Eindhoven nog onbekend is. Wonen en recreëren in een 

retentiegebied in het centrum van de stad. Het is een groene wijk 

waarbij de openbare ruimte een belangrijke rol speelt. De inrichting 

van de openbare ruimte en de invulling van de bebouwing moet 

bijdragen aan de sfeer die het moet uitstralen. 

4.2.1 Beeldrichtlijnen openbare ruimte 

Hel gebied heeft als belangrijke functie het bergen en vasthouden 

van regenwater. Om het gebied na het zakken van het peil snel 

betreedbaar te maken dient bij de inrichting van de vegetalie 

rekening gehouden te worden met een goede infiltratie van het de 

bodem. Een groot gedeelte van de tijd staat het peil laag en moet 

het gebied gebruikt kunnen worden voor recreatie en ontspanning . 

Het grootste gedeelte van het gebied zal daarom ingevuld 

worden met gras wat bij laag peil te betreden is. Van bepaalde 

grasmengsels is bekend dat ze in hoge mate betredingsbestendig 

zijn. Dil geldt vooral voor de mengsels die op sportvelden worden 

toegepast, de zogenaamde SV-mengsels. Betreding door 

wandelaars of spelende kinderen is hierdoor geen probleem . 

Een hogere en meer gevarieerde en kleurrijk vegetatie 

zoals helofyten en andere soorten, verhoogt de recreatieve 

belevingswaarde van het gebied. Deze vegetatie is niet geschikt 

voor betreding en kan worden aangebracht waar dit minder 

gewenst is. Door het aanleggen van paden door het gebied wordt 

de betreding van de vegetatie ook verminderd . 

De vegetatie die wordt toegepast, moet de bergingscapaciteit van 

het gebied niet nadelig beïnvloeden . 

Een meer gevarieerde begroeiing leidt ertoe dat een groter en 

dieper deel van de toplaag van de bodem wordt doorworteld en 

hierdoor kan de bodem beter draineren . 

Bij de bodemopbouw is het wenselijk een humeuze toplaag 

aan te brengen om de groei van de vegetatie te bevorderen. 

De samenstelling van de aan te brengen grond moet worden 

afgestemd op de keuze van de vegetatie. Verder kan door de 

toevoeging van organische stof aan de grond de pakking van 

de grond losser worden, hierdoor bewegen de wortels zich 

makkelijker door de bodem. De wortels van de vegetatie houden 

de bodemstructuur van het gebied open en door het toepassen 

van een gevarieerde vegetatie kan de bodem ook beter worden 

doorworleid en zo kan de infiltratiecapaciteit worden vergroot. 

De plantensoorten die worden gebruikt moeten bestand zijn tegen: 

• langdurige perioden van droogte; 

• periodieke, enkele dagen durende inundaties; 

Om het risico van verdrinking van kinderen te verkleinen, is het 

volgende van belang bij de vegetatiekeuze: 

Goede beplanting van de taluds om gladde en modderige hellingen 

te vermijden. Bomen en struiken mogen hier en daar voorkomen. 

Maar de hogere begroeiing mag het overzicht in het gebied niet 

belemmeren. 



Ecologische verbindingszone 

De ecologische verbindingszone is voornamelijk bedoeld voor 

kleine zoogdieren, amfibieën en insecten, zoals dagvlinders en 

sprinkhanen. De vegetatie dient voor deze soorten bloemrijk te 

zijn. Ook moeten ze enige mate van dekking geven, dus relatief 

hoog tot hogere vegetatie is noodzakelijk. 

Oeverplanten zoals riet en lisdodde worden veel gebruikt bij 

natuurvriendelijke oevers. 

De materialisering en de vorm van de routes en verblijfsgebieden 

moeten aansluiten bij de sfeer en de uitstraling van het gebied; 

een groene plek van rust en ontspanning midden in de stad. De 

hoofdmaterialen in het gebied zijn verschillende soorten vegetatie, 

steigerhout, onafgewerkte beton en ruwe kleine keien. Tevens 

moeten de verschillende routes goed hun functies uitstralen. 

Droge voetenroutes en de natte voeten routes zijn openbaar 

en sluiten daarom aan bij de vormen van het gebied. Voor het 

materiaal wordt een natuurlijk materiaal gebruikt; hout voor de 

droge voeten routes en voor de natte voeten routes natuursteen 

met grasvoegen om het water goed te kunnen infiltreren. Langs 

de routes dienen plekken te worden ingericht om te kunnen 

recreëren. 

De wegen voor de auto's worden van beton en krijgen een andere 

structuur dan de openbare wegen om het gebied heen, een lineaire 

structuur. Het beton en de lineaire venmen sluiten goed aan bij de 

vormentaal van de bebouwing en laten zo zien dit privé is. 

De onbewoonde eilanden moeten een goede verblijfskwaliteit 

• • 

• 
krijgen om bijvoorbeeld te kunnen recreëren en te ontspannen. • 

Daarom komen er op de eilanden bomen die voor schaduw zorgen 

en meer dieptewerking aan het gebied geven. • 

• 

figuur 46· grasweide 

figuur 4 7: riet • • 
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• 
figuur 49: zwarte els 



4.2.2 Beeldrichtlijnen bebouwing 

Alle blokken hebben dezelfde fooiprint en basismaterialen om 

een samenhang tussen de verschillende blokken en het gebied 

te waarborgen. Om de woonblokken zo compact mogelijk te 

houden hebben ze allemaal een vaste fooiprint van 20x20 m. De 

woonblokken mogen maximaal een 0,5 meter buiten dit tootprint 

uitsteken, buitenruimtes mogen iets verder uitkragen maar niet 

over de hele breedte. 

De blokken mogen niet te zwaar overkomen, maar moeten luchtig 

en open zijn net als het gebied. Dit is mogelijk door materialen 

te gebruiken die dicht bij de natuur staan. Hout en beton zijn de 

basismaterialen. De gevels moeten open naar buiten gericht 

zijn en zullen daardoor ook veel glas bevatten. De richtlijn is 

om minimaal 70% van de gevel uit glas te laten bestaan om de 

openheid zoveel mogelijk te waarborgen. 

Buiten deze basis richtlijnen kent elke variant verschillende 

stedenbouwkundige randvoorwaarden die van invloed zijn op het 

ontwerp. 

De woonblokken dienen een hoge flexibiliteit in zich te hebben, ze 

moeten aanpasbaar zijn aan de vraag van nu en van de toekomst. 

figuur 50. materialen wonen In de dommel 
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Dijkwoningen 

Stedenbouwkundige typering 

De dijkwoningen bestaan uit 3 woonblokken met ieder 16 

woningen, 48 woningen in totaal. De blokken zullen met elkaar 

worden verbonden door middel van een parkeergarage onder 

het maaiveld. De dijkwoningen staan met hun entreezijde aan 

de Vestdijk, een drukke ontsluitingsweg van het centrum. De 

achterzijde staat in het Dommelgebied. 

Beeldrichtlijnen 

De Vestdijk is niet meer dan een drukke weg met weinig 

kwaliteiten. De dijkwoningen kunnen kwaliteit toevoegen, door 

het benadrukken van de ronding in de weg. Verder moeten de 

woningen refereren met de overige bebouwing aan de andere 

zijde van de Vestdijk. Door aan beide zijden een even hoge wand 

te maken, creëer je rust en symmetrie in de straat, met het juiste 

profiel en inrichting kan de Vestdijk een mooie entree worden voor 

het centrum van Eindhoven. 

De wand dient wel opgesplitst te worden om de openheid van het 

gebied te waarborgen. Maar om de woonblokken wel als wand te 

ervaren dient de gevel gesloten te zijn. 

De woonblokken hebben een compacte structuur met een gesloten 

gevel aan de Vestdijk en openen zich aan de achterzijde naar 

het gebied toe. De woonblokken hebben 5 bouwlagen aan de 

voorzijde en maximaal 4 bouwlagen aan de achterzijde, er komt 

dus een verspringing in het dakvlak. 

De voorgevel aan de Vestdijk is gesloten, het materiaal moet 

dit versterken, de keuze voor materiaal mag afwijken van de 

materialen in het Dommelgebied, zodat dit beter aansluit bij sfeer 

en het karakter van de Vestdijk. De gevel moet de hele breedte van 

de aangegeven tootprint en de gehele hoogte van het blok vullen 

om de Vestdijk meer massa te geven en de wand te versterken . 

nguur 51 : nchtlijnen dijkwoning 
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flguur 52: stedebouwkundtge typenng dijkwoningen 



Singelwoningen 

Stedenbouwkundige typering 

De singelwoningen bestaan uit 3 woonblokken met ieder 12 

woningen, in totaal 36 woningen. De blokken zullen met elkaar 

verbonden worden door middel van een parkeergarage onder het 

maaiveld. De singelwoningen staan met hun entreezijde aan de 

Havensingel, een rustige woonstraat De achterzijde staat in het 

Dommelgebied. 

Beeldrichtlijnen 

De havensingel is een rustige straat in een woonwijk met 

gezinswoningen van drie lagen, gebouwd in 1998. Om de 

woonblokken niet als een te harde wand over te laten komen, 

zullen de blokken ten opzichte van elkaar verspringen. 

De woonblokken hebben een compacte structuur met een 

meer gesloten gevel aan de voorzijde om de privacy van de 

gezinswoningen aan de overkant te respecteren, het woonblok 

opent zich naar het Dommelgebied toe. 

De woonblokken hebben aan de voorzijde 4 bouwlagen en aan 

de achterzijde maximaal 3 lagen, er komt dus een verspringing 

in het dakvlak. Aan de voorzijde is de bebouwing 1 laag hoger 

dan de bestaande gezinswoningen. Doordat de woonblokken wat 

verder van de straat staan kan het deze schaal goed hebben. 

Tevens zorgt het voor een betere overgang met het bestaande 

appartementenblok van 5 lagen aan het einde van de straat. 

De voorgevel aan de havensingel is meer gesloten, het materiaal 

moet aansluiten bij de rest van de bestaande bebouwing, om een 

betere harmonie in de straat te creëren. Deze gevel moet voor 

grote delen daarom uit baksteen bestaan. De voorgevel mag wel 

meer open zijn dan de gevels van de dijkwoningen. 

figuur 53: richtlijnen s1ngetwoning 
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Beekwoningen 

Stedenbouwkundige typering 

De beekwoningen bestaan uit 2 woonblokken met ieder 10 

woningen, in totaal 20 woningen. De blokken zullen met elkaar 

verbonden worden door middel van een parkeergarage onder 

het maaiveld. De beekwoningen staan geheel met alle zijden 

in het Dommelgebied. Tussen de twee blokken komt een 

ontmoetingsplek waar de routes die door het gebied lopen 

samenkomen. 

Beeldrichtlijnen 

De beekwoningen staan niet aan een straat maar aan een soort 

plein waar de entrees van de woonblokken komen te liggen. Alle 

gevels openen zich naar het gebied toe en hebben een open 

karakter met veel glas. Er dient een goede overgang te komen 

van openpaar van het gebied naar privé van het gebouw. De 

woonblokken hebben maximaal 3 lagen om de woonblokken 

minder zwaar te maken, dienen er ook gedeeltes te zien van 

maximaal 2 lagen. 

Het materiaal van de woonblokken moet geheel aansluiten op het 

gebied hout, beton en glas zijn hierbij de belangrijkste materialen. 

figuur 55: rlchUijnen beekwoning 
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4.3 ontwerp 

Ter hoogte van de Oude Haven wordt de Dommel afgetakt en 

zal door het gebied komen te stromen. Om het karakter van de 

Dommel te versterken dient het water de uitstraling van een beek 

te krijgen. Het maaiveld wordt voor grote delen verlaagd zodat bij 

een stijgend peil het water het gebied in zal stromen. 

Een flauwe oeverhelling is belangrijk zodat het water snel kan 

uitvloeien en de bergingscapaciteit wordt vergroot. Om het water 

levendig te houden en te zorgen voor een gedifferentieerde 

stroomsnelheid, is de bodem van de beek op een aantal 

plekken hoger of lager. Ook zullen er vistrappen komen voor 

watergebonden fauna in het bestaande stroomgebied van de 

Dommel. 

De bodemopbouw is vergelijkbaar met die van een wadi. Het water 

moet goed in de bodem kunnen infiltreren, om het gebied na het 

zakken van het peil snel betreedbaar te maken voor recreatie. 

Bij hevige regenval kan het peil ongeveer 80 cm stijgen in dit 

scenario staat 60% van het gebied vol met water. 

Beplantingsplan 

Het grootste gedeelte van het gebied zal bestaan uit gras. Op een 

aantal plekken komt hogere vegetatie om de belevingswaarde 

te vergroten en de privacy van de bestaande bebouwing te 

waarborgen. Bij de achtertuinen van de woningen aan de 

Bleekstraat komen rietkragen, het is hier niet gewenst dat er 

mensen komen. De oever van de bestaande watergang zal 

ingericht worden als ecologische verbindingszone, er komt hier 

hogere bloemrijke vegetatie. Verder zullen er nog aantal plekken 

worden aangewezen voor hogere vegetatie. Begroeiing van open 

water hoeft niet te worden aangebracht, die ontstaat vanzelf. Op 

de hoger gelegen delen van het maaiveld, komen bomen die voor 

schaduw zorgen en diepte geven aan het gebied. Op de tekening 

hiernaast is een overzicht te zien van waar welke beplanting komt. 
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Routes 

Om te zorgen dat je bij een hoog peil ook het gebied kan 

betreden, zijn er de 'droge voeten routes'. Ze zullen het hele 

gebied doorkruisen zodat elke woning goed bereikbaar is. Deze 

routes worden gemaakt van steigerhout en komen op palen te 

staan op veilige afstand van het stijgende water. Aan de routes 

boven het verlaagde maaiveld komt een reling, die nog nader te 

bepalen is. Langs de routes komen ook plekken voor recreatie en 

ontspanning,zoals een visvlonder en bankjes die ge"fntegreerd zijn 

in de vormgeving van de routes. 

Bij laag peil zijn er ook korte routes om een stuk af te kunnen 

snijden en alle eilanden zijn dan te bereiken. Deze routes zullen 

onderlopen bij hoog peil. Dit zijn de 'natte voeten routes' . Om het 

water goed te laten infiltreren wordt deze route opgebouwd uit 

keien met ruime grasvoegen. 

) 

droge voeten route 

natte voeten route 

autowegen 

figuur 59: routes in dommelgebied 
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Voorzieningen zone 

De voorzieningenzone bestaat uit twee zorg gebouwen, een 

gezondheidscentrum, winkels en een restaurant wat onder het 

maaiveld van de Kanaaldijk zuid verscholen ligt. Het bestaande 

hoofdgebouw van de tapijtfabriek is in het nieuwe gebouw 

verzonken en is onderdeel van het gezondheidscentrum. Het 

nieuwe gebouw loopt schuin omhoog richting het gebied toe en 

opent zich naar deze richting. De ronde gevel bestaat geheel uit 

glas . 

• tiguur 60: impressie voor.z:iemngenzone 

Parkeren 

De auto's zijn zoveel mogelijk uit het gebied verdreven . Parkeren 

wordt opgelost aan de randen en onder de bebouwing van de 

woonblokken . Verder is er een openbare parkeergarage onder het 

voorzieningencentrum. Hier kunnen ongeveer 200 parkeerplaatsen 

gerealiseerd worden . 

Op de volgende pagina is het eindresultaat te zien van het 

Dommelgebied. Het ontwerp voldoet aan alle gestelde eisen 

en wensen. Voor de beekwoningen is een uiteindelijk ontwerp 

gemaakt, dit wordt in het volgende hoofdstuk toegelicht. 

\ 
figuur 61 . over.z:Jchl parkere 



figuur 62: stedenbouwkundig ontwerp wonen In de dommel 
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figuur 63: stedenbouwkundig ontwerp wonen In de dommel 



• • 

• 



• 
• 5.1 concept 

• • 
• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 

In het vorige hoofdstuk is beschreven aan welke beeldrichtlijnen 

het ontwerp van de beekwoningen moet voldoen . 

De beekwoningen bestaan uit twee woonblokken die ten opzichte 

van elkaar versprongen zijn. Elk blok bevat 10 woningen . 

De blokken zijn door middel van een parkeergarage onder 

het maaiveld met elkaar verbonden en staan geheel in het 

Dommelgebied. De blokken zijn bereikbaar via de droge voeten 

routes. De parkeergarage is bereikbaar via een smalle autoweg. 

Tussen de twee blokken komen de droge voeten routes samen, dit 

gebied wordt een ontmoetingsplek en zal ingericht worden als een 

verblijfsruimte die de overgang van openbaar naar privé vormt. De 

entrees van de woonblokken zullen hieraan grenzen . 

Omdat de blokken helemaal in het Dommelgebied staan, hebben 

ze geen duidelijke voor of achterkant, elke gevel wordt hierdoor 

even belangrijk. De blokken openen zich van binnen naar buiten 

naar het Dommelgebied. De verkeersruimte zit centraal in het 

midden gelegen, op deze manier blijft er meer gevel over voor de 

woningen. De gevels openen zich naar het gebied toe waardoor 

het gebied optimaal de woning wordt binnengehaald. De gevels 

dienen daarom een open karakter te krijgen met veel glas . 

De woonblokken bestaan uit 2 tot 3 lagen. Om de woonblokken 

minder zwaar te maken, worden er happen uit het volume gehaald 

van de bovenste laag. Ook moeten de materialen aansluiten 

op de sfeer van het gebied. Hout, beton en glas zijn hierbij de 

belangrijkste materialen. 

De doelgroep van de woningen is 55+. Dit is een gedifferentieerde 

groep en er is daarom hier niet 1 type woning voor te ontwerpen. 

Er zijn dan ook verschillende woningtypes in de blokken 

ondergebracht. Om de blokken zo flexibel mogelijk te maken 

worden ze opgebouwd uit een grid met een stramien van 6500 mm 

met in totaal 9 vlakken. De verkeersruimte zal het middelste vlak 

vullen. Binnen dit grid zijn verschillende combinaties van woningen 

mogelijk. 

figuur 64: concept beekwomngen 



5.2 ontwerp 

Uitgangspunten bij het ontwerp van de beekwoningen is dat 

ze flexibel zijn qua indeling en dat ze zich openen naar het 

Dommelgebied. De blokken moeten een licht en open karakter 

hebben en het materiaal moet aansluiten bij de sfeer van het 

openbare groen. De blokken staan versprongen van elkaar om zo 

meer zicht naar en door het Dommelgebied te krijgen . 

5.2.1 Constructie 

De constructie is opgebouwd uit een grid van 6500 x 6500 meter 

bestaande uit 9 units. De afmeting van het woonblok is 19,5 

bij 19,5 m. Binnen dit grid is de betonconstructie opgenomen. 

De constructie bestaat uit kolommen en balken Het middelste 

gedeelte met het trappenhuis, de liftschacht en de entrees naar 

de woningen is een stijve kern . Dit is opgebouwd uit dragende 

massieve wanden. Door deze opzet van de constructie zijn de 

woningscheidende wanden en de gevel niet dragend. Hierdoor 

kunnen de woonblokken flexibel worden ingericht en is elke 

combinatie mogelijk. Mocht in de toekomst de vraag van de 

woningvoorraad veranderen dan is de indeling van de woonblok 

makkelijk om te zetten zonder de constructie te wijzigen. De 

woonblokken hebben hierdoor een hoge flexibiliteit en kunnen 

inspelen op de ruimtelijke gevolgen van demografisch krimp. 

Aan de buitenkant van de blokken zal duidelijk te zien zijn hoe de 

blokken zijn opgebouwd. 
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figuu r 65: constrcutie beekwoningen 
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5.2.2 Woningtypes 

De woonblokken worden nu ontworpen voor de doelgroep 55+. Er 

is op dit moment veel vraag naar woningen voor deze doelgroep . 

Het is een gedifferentieerde doelgroep die niet als één type te 

omschrijven is. Het is daarom ook niet realistisch om hier één type 

woning voor te ontwerpen. Daarom komen er in de woonblokken 

verschillende woningen, zodat elke 55plusser hier kan en wil 

wonen . 

In totaal komen er 5 typen. Alle woontypen worden ontworpen 

voor 1 tot 2 personen. Het uitgangspunt bij het ontwerp van de 

woningen is dat ze zich van binnen naar buiten openen en dat 

alle verblijfsruimten aan de gevel liggen. Van elke woontype zitten 

er 2 in elk woonblok. De typen zitten willekeurig in de 2 blokken 

verdeeld, er is alleen rekening gehouden met de stand van de zon. 

figuur 66: overzicht woningtypen 



De studiowoning 

Een woning die geschikt is voor alleenstaande ouderen die 

weinig ruimte nodig hebben om te leven maar wel van de groene 

omgeving wil kunnen genieten. De studio is kleiner en heeft weinig 

binnenwanden, zo is de ruimte optimaal benut. De leefruimten zijn 

aan de gevel gelegen, de badkamer en het toilet liggen meer naar 

het midden van het woonblok. De studiowoning vervult in totaal 1 

unit. 

De stapelwoning 

De stapelwoning bestaat uit 2 lagen en is geschikt voor ouderen 

die nog niet als ouder getypeerd willen worden en nog gewoon 

de trap op kunnen en willen lopen. Op de onderste laag ligt de 

woonkamer met open keuken, het toilet en de trapopgang naar de 

volgende laag. Hier zijn 2 slaapkamers, waarvan 1 wat groter, en 

een ruime badkamer. De stapelwoning vervult in totaal 2 units. 

Het appartement 

Het appartement is geschikt voor veel verschillende doelgroepen. 

Het heeft een indeling die op dit moment vrij gebruikelijk is. 

Een woonkamer met open keuken, een ruime badkamer, een 

hoofdslaapkamer en een studeerkamer. Het appartement vervult 

in totaal 2 units. 

De Ioftwoning 

De Ioftwoning typeert zich door het ontbreken van binnenwanden. 

Alleen de sanitaire ruimtes staan vast vanwege de aan- en afvoer 

van leidingen. De woning oogt ruimtelijk en straalt luxe uit. Het 

voordeel van dit type is dat de bewoners het geheel naar eigen 

smaak kunnen indelen. Dit type is populair bij de werkende 

ouderen met een bepaalde levenshouding. De Ioftwoning vervult 

2 units. 

De penthouse 

De penthouse is een wat groter en luxe type en is bedoeld voor 

de mensen uit de hogere klasse van de bevolking. De penthouse 

is over 2 lagen of over 1 laag van de blokken. De penthouse zit 

zoals gebruikelijk in de bovenste laag van de woonblokken en is 

voorzien van een ruim dakterras. De penthouse heeft een ruime 

woonkamer met grote open keuken, 2 tot 3 slaapkamers, en een 

ruime badkamer. De penthouse vervult in totaal 3 units. 
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figuur 68: plattegrond laag -01 
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figuur 69· plattegrond laag 0 



figuur 70: plattegrond laag 01 
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figuur 71 : plaltegrond laag 2 



5.2.3 Gevel 

De gevel is opgedeeld in vlakken, deze vlakken zijn afgeleid van 

de constructie. De randen zijn zwaar aangezet en de vlakken 

zijn van beton. De taal van de constructie en de opbouw van de 

blokken is van de buitenkant nu goed af te lezen. 

In deze vlakken komt een dubbele gevel, deze is opgebouwd uit 2 

lagen. De eerste laag is een glazen pui, die van vloer tot plafond 

loopt. Het uitzicht wordt zo optimaal benut en het gebied wordt 

bij de woning betrokken. In het midden van de glazen pui zit een 

grote schuifdeur om dit effect nog eens te vergroten. 

De tweede laag bestaat uit 4 schuifpanelen met horizontale houten 

balken. De schuifpanelen zijn over een heel geveldeel willekeurig 

van elkaar te verschuiven. Deze tweede gevel dient als zonwering 

en als privacy zone. Door de glazen gevel kunnen mensen het 

idee krijgen dat ze in een aquarium zitten, vooral in de avond als 

de lampen binnen aangaan. Om dit gevoel tegen te gaan kunnen 

de schuifpanelen naar wens helemaal gesloten of deels gesloten 

worden. 
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figuur 73: zuidgevel 
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figuur 76: oostgevel 



5.2.4 Terraszone 

Aan de onderste laag komt een terraszone die het gebouw met het 

gebied verbindt. Deze zone is opgebouwd uit 2 terrassen. 

Het eerste terras is onderdeel van de woningen en wordt een 

verlengde van de leefruimten van de woningen. Het materiaal is 

beton dat aansluit bij de woonblokken. Het tweede terras is lager 

gelegen. Dit terras is onderdeel van het gebied en fluctueert mee 

met het peil van de Dommel. Als het water van de Dommel stijgt, 
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dan stijgt het terras mee. Het materiaal is steigerhout dat aansluit • 
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bij de droge voeten routes van het Dommelgebied. Vanaf het 

bovenste terras loopt er een trap naar het binnengebied, deze 

kan onder water lopen als het peil stijgt. Langs deze trap ligt het 

onderste terras. 

figuur 78: situatie bijhoog pe1l 



5.2.5 Balkonserre 

Aan de woonblokken komen op willekeurige plekken een 

balkonserre te hangen. Deze bestaan voor een groot deel uit 

glas, het bovenste gedeelte kan helemaal opgeklapt worden . De 

balkonserres zorgen ervoor dat je als het ware je woning uit kan 

stappen en net wat verder in het Dommelgebied kan kijken om 

optimaal van het uitzicht gebruik te maken. Elke woning heeft 

minimaal één balkonserre of een terras op de begane grond. 

figuur 79: plattegrond balkonserre 
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• guur 80: Impressie balkonserre 



• • 

• 



• 
• 

• • 



• 
• 

• 



• 

• • 

• 



• 
• 

• • • • • • • • • • • • • • • 



• 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Kan er in stedelijk gebied een kwalitatief woonmilieu gecreëerd 

worden om leegstand tegen te gaan en dat bijdraagt aan de 

klimaatverandering om wateroverlast te voorkomen voor nu en in 

de toekomst? 

Hoewel het moeilijk is vast te stellen of leegstand zal ontstaan . 

moet de bebouwing flexibel zijn en op de mogelijkheid daarvan 

inspelen en verdere leegstand voorkomen. Klimaatverandering 

in de toekomst is zeker en door het toevoegen van water in een 

wijk wordt de belevingswaarde verhoogd en de kans op leegstand 

verkleind. Daarnaast kan water in een wijk een oplossing bieden 

voor het stijgende water door het vasthouden en bergen van het 

water. 

In het voorgestelde ontwerp wordt rekening gehouden met alle 

zekere en onzekere factoren van de toekomst van Eindhoven. 

Enerzijds is het woonaanbod ontworpen om geschikt te zijn voor 

de groeiende groep 55+ inwoners van Eindhoven die zal bestaan 

uit een- en tweepersoons huishoudens. 

Anderzijds is het woonmilieu ontworpen om ruimte te bieden aan 

het stijgende water waar Eindhoven nu al overlast van ondervindt. 

Deze ogenschijnlijke problemen van een groeiende groep ouderen 

en de snelle klimaatveranderingen vormen een geweldige 

mogelijkheid voor Eindhoven om kwalitatief hoge woonkwaliteit te 

ontwikkelen in het gebied rondom de rivier de Dommel. 

De rivier stoomt dwars door het centrum van Eindhoven en vervult 

een belangrijke rol bij de afvoer van regenwater. Water verhoogt 

ook de belevingswaarde van een wijk . 

Voor dit ontwerp is gekozen voor een locatie die bij de Dommel ligt 

om de waarde van de rivier te verhogen, leegstand te voorkomen 

door binding met de wijk en tegelijk aan de waterhuishouding 

van de stad bij te dragen. Een groen, open en aantrekkelijk 

verblijfsgebied bij het centrum van Eindhoven dat openbaar 

toegankelijk is om te recreëren en te ontspannen aan de Dommel. 

De woonblokken zijn dusdanig ontworpen dat ze in de toekomst 

kunnen inspelen op een veranderende woningvoorraad zonder de 

constructie te veranderen. De woonblokken zijn hierdoor flexibel 

en kunnen inspelen op de ruimtelijke gevolgen van demografische 

krimp . 

'Wonen in de Dommel' is een nieuw type woonwijk dat voor de 

stad Eindhoven nog onbekend is. Wonen en recreëren in een 

retentiegebied in het centrum van de stad, een groene wijk waarbij 

de openbare ruimte en water een belangrijke rol speelt. 

Wonen aan het water, bij het water, in het water, dat is: 'Wonen in 

de Dommel' . 
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