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"Kieur heb je nooit zelf, kleur krijg je door anderen" 
Artur Japin, De zwarte met het witte hart, 1997 

Hoe een, door zelfredzaamheid ontstane, veelkleurige 
ondernemerswijk zijn bestaansrecht bewees, maar nu 
toch in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Een analyse 
van een bijzondere wijk en een voorstel om dit gebied 
ook in de toekomst ontvankelijk te Iaten zijn voor een 
laagdrempelig vestigingsklimaat waarin autochtone en 
allochtone zelfstandige ondernemers gedijen. 
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Proloog 

H et verslag dat u voor zich heeft, vormt het eindproduct van mijn 
afstudeertraject en daarmee tevens van mijn studie. In mijn afstudeerwerk 

concentreer ik mij op het omgaan met concentraties van etnisch 
ondernemerschap in Nederland vanuit stedebouwkundig oogpunt, om vervolgens 
met een voorstel te komen voor een type stedebouw dat passend is op de locatie 
die als casus is gebruikt. 

Als casus voor het onderzoek en later ook het antwerp heeft winkelgebied Oud
Woensel gediend, bestaande uit de Kruisstraat en Woenselse Markt. Een gebied in 
de schaduw van het Eindhovense centrum, dat lange tijd buiten de aandacht van 
stadsbestuur en ontwikkelaars is gevallen. Toch heeft het gebied zich altijd min 
of meer weten te redden en anno 2009 ontwikkeld tot een winkelstraat met een 
eigen karakter, ingebed in de gevarieerde stedelijke structuur van Oud-Woensel. 

Op de Kruisstraat wisselen Turkse supermarkten en Nederlandse bakkers elkaar 
af en zit de nieuwe Egyptische shoarmazaak naast de Nederlandse meubelzaak 
die haar 75-jarig jubileum viert. Het is deze, haast vanzelf ontstane mix van 
zowel autochtoon als allochtoon ondernemerschap binnen een en dezelfde 
stedelijke context, die mijn aandacht heeft getrokken. Destemeer omdat op 
nog geen kilometer afstand van de Kruisstraat, met veel tijd, geld en moeite 
het zoveelste project in Nederland werd gerealiseerd, waarbij gemeente, 
woningcorporatie en een aantal enthousiaste buurtbewoners probeerden (etnisch) 
zelfstandig ondernemerschap te sturen in de vorm van een Bazaar, deze keer 
op de Edisonstraat. Een jaar na de feestelijke opening is het ambiteuze project 
alweer gesloten en sluit zich aan bij de reeks van mislukte projecten rond etnisch 
ondernemerschap in Nederland. Vaak lijken deze initiatieven te falen omdat de 
professionals te weinig weten water nu daadwerkelijk speelt binnen de groep 
waarvoor zij bezig zijn. Is er per definitie wei altijd sprake van een verschil 
tussen autochtoon en allochtoon ondernemerschap wanneer we de problematiek 
benaderen vanuit ruimtelijk oogpunt? 

Tijdens mijn afstudeertraject ben ik daarom juist het veld ingetrokken om 
gesprekken aan te gaan met de groep waarvoor ik in een volgende fase een 
plan zou maken. Het voeren van de dialoog met de ondernemers is voor mij 
een boeiende fase geweest in het onderzoeksproces; door de verhalen die 
ondernemers mij verteld hebben en de openhartigheid waarmee zij dit deden. 
Zoals in de keuken achter de winkel van een Iransese ondernemer die het 
Nederlands maar moeizaam Nederlands sprak en toch uitvoerig vertelde over 
zijn Ieven als ondernemer, hier en in Iran. Het zijn deze gesprekken geweest die 
mij bewust hebben gemaakt van het gegeven dat wij als stedebouwkundige de 
mensen en voor wie wij de gebouwde omgeving bepalen niet uit het oog moeten 
verliezen. 



Bij het doen van mijn onderzoek heb ik van vele mensen hulp gehad, daarom op 
deze plaats een woord van dank. Op de eerste plaats mijn begeleiders, Michiel 
Dehaene, Kees Doevendans en Reinder Rutgers. Niet aileen ben ik hen dankbaar 
voor de kennis en inzichten die zij mij bijgebracht hebben gedurende het 
afstudeertraject, oak hun geduld en begrip op momenten waarop het afstuderen 
even wat minder soepel verliep, hebben mij telkens gemotiveerd door te gaan 
om zo te komen tot een geslaagd eindproduct waarop ik met een goed gevoel 
kan terug kijken. Uiteraard is een woord van dank op zijn plaats voor de men sen 
die ik gei"nterviewd heb, voor de eerlijkheid waarmee de ondernemers mij te 
woord hebben gestaan en het enthousiasme waarmee andere betrokkenen, 
zoals dhr. Melis (amateurhistoricus), en dhr. Vander Sanden (onderzoeksbureau 
Polyground) een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek. 

Daarnaast wil ik mijn vrienden, familie, huisgenoten en vooral mijn band "MDB" 
bedanken voor de nodige afwisseling en het luisterend oar dat zij mij geboden 
hebben tijdens het mooie maar soms oak zware afstudeertraject. In het bijzonder 
een woord van dank voor mijn ouders, voor de steun die zij mij altijd hebben 
gegeven tijdens mijn studieperiode en aile mogelijkheden die zij geboden hebben 
om uiteindelijk tot een succesvolle afronding te komen. Tot slot wil ik graag 
een aantal mensen op de TU/e bedanken, mijn medestudenten Daan van den 
Berg en Evelien Luggenhorst voor hun kritische blik gedurende mijn studie en 
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de onderzoekswereld rand het begrip etnisch ondernemerschap. 

Niek van de Klundert 
Eindhoven, maart 2009 
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Samenvatting 

I n ondermeer de Verenigde Staten is het begrip etnisch ondernemerschap al jarenlang een 
bekend fenomeen. Allochtonen vestigen zich bij elkaar in een wijk, de oorspronkelijke 

bevolking vertrekt geleidelijk en daarmee ook de autochtone ondernemers, die voor hun 
broodwinning afhankelijk waren van de oorspronkelijke bevolking. Langzaam nemen allochtone 
ondernemers hun plaats in binnen de wijk en drukken zo steeds meer hun stempel op het 
gebied, om in sommige gevallen uit te groeien tot een ware toeristische trekpleister, zoals in de 
verschillende ChinaTowns die in diverse wereldsteden te vinden zijn. 

In Nederland hebben we, op een kleine uitzondering na, geen concentraties van etnische 
ondernemers die als toeristisch product worden ingezet. Wei zijn in sommige (middel) grate 
steden een aantal straten of wijken te vinden waar etnische ondernemers het straatbeeld 
domineren. Wanneer, om wat voor reden dan ook, plannen gemaakt worden voor deze 
gebieden en hun ondernemers, eindigt dit vaak in projecten die na een kort bestaan ter ziele 
gaan. In veel gevallen, zoals bij de verschillende etnische bazaars die in ons land zijn gestart, 
lijkt het mislukken te wijten aan een gebrek aan inzicht in deze groep ondernemers. In haar 
studie naar de teloorgang van de Amsterdamse Y-Markt geeft C. Pool diverse oorzaken die 
het mislukken van het project in de hand gewerkt zouden hebben, zoals slordigheid in de 
besluitvorming wanneer het ging om de belangen van de ondernemers, maar ook verkeerde 
keuzes die gemaakt zijn wat betreft locatiekeuze, de gekozen omvang, het type beheer en een 
opzet met vaste units (Pool, 2003, p.lll). 

Daar waar op andere plekken met veel tijd, geld en moeite projecten gestart worden om 
etnisch ondernemerschap te stimuleren, is op andere plekken een meer spontane vorm te 
vinden van een concentratie van etnische ondernemers, zoals aan de Kruisstraat en Woenselse 
Markt. Wat voor manier van stedebouwkundig handelen zou op deze locatie succesvol kunnen 
zijn, wanneer het doel is om het huidige ondernemersklimaat te respecteren en voorwaarden 
te scheppen waardoor het gebied ook de in de toekomst plaats biedt aan zowel allochtone als 
autochtone zelfstandige ondernemers? 

In deze studie is, als aanvullig op het ruimtelijke onderzoek zoals gebruikelijk binnen een 
stedebouwkundig onderzoek, een micro-sociologisch onderzoek gedaan om meer inzicht t e 
krijgen in het handelen en de vestigingsmotieven van de onderzoeksgroep, de zelfstandige 
autochtone en allochtone ondernemers op de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven . 
Waarom zijn zij juist op deze plek in de stad gevestigd, wat ervaren zij als positief en wat 
als negatief aan deze locatie, waarin voelen zij zich niet begrepen? Dit zijn enkele vragen 
waarop een antwoord is gezocht in deze studie, om zo een uitgangspunt te hebben waarop 
een strategie en antwerp gebaseerd kunnen worden die recht doen aan dit specifieke 
ondernemersklimaat. 



Uit de historische en ruimtelijke analyses komt naar voren hoe het gebied zich heeft ontwikkeld 
tot wat het nu is, een versnipperd gebied met een diversiteit aan functies en stedelijke 
structuren, en een opvallende historie. In de jaren voor won vormde het spoor een barrierre 
tussen Woensel en het Eindhovense centrum. In het kader van de wederopbouw lag in de de 
jaren na won de focus van de gemeente en projectontwikkelaars bij het centrum en de bij de 
nieuw te ontwikkelen woongebieden aan de rand van de stad. Binnen de fijnmazige structuur 
van Oud-Woensel is zo, in de luwte van het centrum, een laagdrempelig ondernemersklimaat 
ontstaan dat gekenmerkt wordt door veel zelfstandige ondernemers en slechts enkele franchise 
ondernemingen of supermarkten. Onder deze zelfstandige ondernemers bevinden zich veel 
etnische ondernemers, ondernemers met een niet-Westerse achtergrond hetgeen terug te zien 
is in hun onderneming; dat kan zijn het aanbod, de klantenkring of de aankleding van de zaak. 

Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is het gegeven dat binnen de 
specifieke casus vanuit ruimtelijk-economisch oogpunt weinig verschil is op te merken 
tussen allochtone en autochtone ondernemers. Er zijn wei enkele verschillen op te merken; 
bij etnische ondernemers ligt het accent op de verkoop van verswaren en producten uit het 
land van herkomst terwijl autochtone ondernemers vaker opereren in de dienstverlening en 
luxeartikelen als mode of interieur. Etnische ondernemers operenen vaak in meerdere markten, 
door bijvoorbeeld een bakkerij te combineren met de verkoop van vers bereid voedsel aan 
de straat en een restaurant, een brancheverbreding die bij de autochtone ondernemer in 
het gebied zelden tot nooit voorkomt. Echter, in beginsel zijn zowel de autochtone als de 
allochtone zelfstandige ondernemer vooral ondernemer in een gebied dat zich kenmerkt door 
een laagdrempelig vestigingsklimaat. Allochtone en autochtone ondernemers in het gebied 
worden gekenmerkt door dezelfde vestigingsfactoren zoals die voorkomen bij zelfstandige 
ondernemers. Beide groepen delen eisen die zij stellen aan de openbare ruimte zoals een 
mate van esthetische kwaliteit, een bepaalde vrijheid wat betreft gebruik van de trottoirs, 
een verkeersveilige situatie voor de gebruikers van het gebied en een betaalbare huur in 
verhouding tot de te halen omzet. Voor beide groepen geldt dat zij zich achtergesteld voelen 
ten opzichte van het stadscentrum. 

Op basis van de conclusies uit deel I van het onderzoek is een strategie uitgewerkt die als 
uitgangspunt dient voor het antwerp. Doordat het gebied zich lange tijd buiten de aandacht 
van de institutionele stedebouw heeft ontwikkeld, zijn voorwaarden geschapen waarbinnen 
een laagdrempelig ondernemersklimaat gedijt, zoals lage huren, de mogelijkheid tot het 
ontwikkelen van een informeel circuit en een mate van vrijheid door een gebrek aan aandacht 
vanuit het institutionele veld. Vanaf het begin van dit studietraject is de doelstelling geweest 
juist dat ondernemerklimaat proberen te begrijpen en te respecteren, omdat initiatieven 
waarbij dat niet is gebeurd vaak verkeerd zijn afgelopen. Uit het onderzoek is naar voren 
gekomen dat op de Kruisstraat en Woenselse Markt weinig wezenlijke verschillen zijn 
tussen allochtone en autochtone ondernemers wat betreft hun vestigingsvoorwaarden. Er is 
daarom gekozen voor een strategie die zich richt op het behouden van het laagdrempelige 
vestigingsklimaat waarvan ook etnische ondernemers deel uit maken, in plaats van het 
eenzijdig inzetten op het creeeren van voorwaarden voor etnisch ondernemerschap. 



Vanwege de typische ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied en het streven het huidige 
laagdrempelige ondernemersklimaat te respecteren, is gekozen voor een ander type 
stedebouw dan in bijvoorbeeld het sterk geplande en geregiseerde centrum van Eindhoven. 
Zo is geen allesomvattend totaalplan ontwikkeld, maar een strategie die is opgebouwd 
uit een aantal selectieve interventies die op bepaalde plekken ingrijpen, terwijl op andere 
plekken niet wordt ingegrepen. Binnen de strategie wordt een onderscheid gemaakt naar drie 
typen ondernemersgebied; de Kruisstraat en Woenselse Markt als primair winkellint voor de 
ondernemers in het middenkader, de dwarsstraten als secundair gebied voor de beginnende 
en kleinschalige ondernemer en de informele achterterreintjes als broedplaats voor het meest 
prille ondernemerschap en de ambachtelijke/creatieve sector. 

Gekoppeld aan deze nieuwe structuur zijn een drietal projecten uitgewerkt. Een 
kwaliteitsimpuls in het zuidelijke deel, waarbij een parkeergarage en kleinschalig 
appartementencomplex gepland worden in combinatie met een verbetering van het publiek 
domein ter plekke. Zo wordt tegemoet gekomen in de behoefte aan meer parkeerplaatsen, 
zodat het winkellint zich ook in de toekomst kan doorontwikkelen. Daarnaast ontstaat door 
het opnieuw inrichten van het publiek domein, een waardevolle toevoeging aan de stedelijke 
structuur in de vorm van een binnentuin en stadspark. In het noordelijke deel wordt door 
het uitwerken van een nieuwe achterzijde van de Woenselse Markt, een aanzet gegeven voor 
verdere ontwikkeling van de te slopen wijk Hemelrijken. Ten slotte wordt een voorstel gedaan 
voor een inrichtingsprincipe voor de Kruisstraat en Woenselse Markt, waarbij de straat nog 
steeds toegankelijk is voor autoverkeer, maar op een minder dominante manier dan nu het 
geval is, zodat het comfortabeler winkelen is en winkels nog steeds met de auto bereikbaar 
zijn. 

Het zijn interventies in de vorm van projecten die, direct of indirect, het ondernemersklimaat 
een impuls proberen te geven, zodat een soort raamwerk ontstaat van primaire en secundaire 
straten, waarbinnen ook plekken zijn waar geen ingrepen gepleegd worden, om zo het 
laagdrempelige en vrije karakter van het gebied te behouden. 

Deze manier van stedebouw hoeft niet de ideale manier van stedebouw bedrijven te zijn op 
elke locatie waar etnische ondernemers zich vestigen, immers, niet elke locatie is gelijk en elke 
plek heeft zich weer anders ontwikkeld. Daar waar een bepaald fenomeen lijkt voort te komen 
uit een verschil in afkomst, kunnen processen die in het verleden hebben gespeeld de ware 
oorzaak zijn. Dit is gebleken op de Kruisstraat en Woenselse Markt waar etnische ondernemers 
zich hebben gevestigd vanwege ruimtelijk-economische factoren die gelden voor zowel 
allochtone als autochtone ondernemers. Gebeurtenissen in het verleden hebben processen in 
gang gezet waardoor zich nu een mix van beide ondernemers bevindt op de Kruisstraat en 
Woenselse Markt. Op andere plaatsen waar zich een concentratie van etnisch ondernemerschap 
bevindt en waar planvorming gaat plaatsvinden, verdient het de voorkeur ook daar te 
onderzoeken hoe en waarom dit ondernemerschap daar is ontstaan en op basis daarvan een 
type plan te bedenken, in plaats van direct te kiezen voor positieve discriminatie in de vorm 
van het opstellen van plannen specifiek gericht op etnisch ondernemerschap. 



Introductie 

ChinaTown, Little Italy, Pakistan District, veel wereldsteden kennen een dergelijke weinig 
verhullende benaming voor een geografische concentratie van allochtonen in hun stad. In een 

stad als New York zijn sommige van deze wijken zelfs uitgegroeid tot toeristische trekpleisters, 
waarbij het straatbeeld gedomineerd wordt door de cultuur van de dominante groep in de wijk. 
Bij de vorming van dit beeld spelen de ondernemers uit de betreffende groep een prominente 
rol. 

In het New Yorkse ChinaTown zijn het de Chinese ondernemers die de bezoeker het gevoel geven 
even ergens anders te zijn, de geur van de Oosterse keuken verdringt die van de fastfoodketen, 
luide maar toch onverstaanbare radioprogramma's klinken uit de openstaande winkeldeuren en 
overstemmen er de nationale nieuwsuitzendingen, en om zowel de New Yorker, de toerist, en de 
Chinese bezoeker wegwijs te maken is de bewegwijzering er tweetalig. 

Boven de winkelplint bestaat ChinaTown uit een bijna homogene straatwand van enigszins 
vervallen panden met overal dezelfde roestige brandtrappen en stalen kozijnen, op straatniveau 
wisselen kleine supermarkten, groentezaken en Chinese restaurants elkaar af, met bijbehorende 
Chinese versieringen op de winkelpui, soms zelfs tot aan de overzijde van de straat. Hiertussen 
verplaatst zich een menigte die bestaat uit toeristen die dit fenomeen met eigen ogen willen 
aanschouwen, blanke New Yorkers uit de omringende wijken die er Chinese kruiden komen 
kopen omdat hun hippe vrienden uit SOHO dat ook doen, en Chinezen die hun boodschappen 
komen doen omdat men hier typisch Chinese producten kan kopen die elders niet te koop zijn. 1 

In Nederland kennen we dit fenomeen nagenoeg niet, het is pas sinds een aantal jaren dat 
Amsterdam de concentratie van Chinese ondernemers rond de Zeedijk opneemt in haar 
toeristische brochures, om in 2005 zelfs enkele straatnaambordjes met zowel een Nederlandse 
als een Chinese tekst op te hangen. Anderzijds is het stadsbestuur in 2000 gestart met plannen 
om de Chinese wijk te verplaatsen naar het Oostdokseiland; door een gebrek aan investeerders 
is deze verhuizing niet door gegaan. 2 Op andere locaties waar allochtone ondernemers zich bij 
elkaar hebben gevestigd, worden plannen opgesteld waarbij de ondernemers uit hun ruimtelijke, 
sociale en economische context gehaald worden, om ze elders te vestigen in bazaarachtige 
bouwwerken die zouden moeten refereren aan een winkelvorm zoals die in het thuisland van de 
ondernemers zou voorkomen. Veel van dit soort initiatieven zijn slecht afgelopen, en de meeste 
bazaars sloten hun deuren binnen afzienbare tijd, of worden kunstmatig in stand gehouden door 
het toekennen van grate sommen geld door de gemeente (Pool, 2003, p.33-35). Inmiddels kan 
ook Eindhoven zich aansluiten bij dit rijtje. 

11 
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Diverse partijen, zoals woningstichting Trudo, gemeente Eindhoven en een aantal 
buurtorganisaties kondigen in 2006 vol trots de opening aan van een nieuwe Bazaar op de 
Edisonstraat, centrale ader van "krachtwijk" Woensel West. AI na een aantal maanden blijken 
bezoekersaantallen tegen te vallen en volgen negatieve publicaties in ondermeer de wijkkrant, 
uiteindelijk blijven veel kramen gesloten en na nog geen open te zijn geweest, wordt de Bazaar in 
2007 gesloten en ligt er nu, in 2009, verlaten bij. In hetzelfde stadsdeel, Woensel, liggen op een 
kilometer afstand van de gefaalde Bazaar, de Kruisstraat en Woenselse Markt. Samen vormen 
zij winkelgebied Oud-Woensel, een bijna een kilometer lange winkelstraat die gekenmerkt wordt 
door het grote aantal zelfstandige ondernemers dater gevestigd is, waaronder een relatief groot 
aantal etnische ondernemers, in 2008 gemiddeld veertig ten opzichte van negentig autochtone 
ondernemers. 

Momenteel lijkt dit milieu door niet ingrijpen en het uitblijven van investeringen, door haar eigen 
succes ten onder te gaan; het voor de winkeldeur kunnen parkeren is voor veel bezoekers en 
ondernemers een van de positieve kanten van de Kruisstraat, de grote bezoekersstroom zorgt 
echter ook voor steeds meer parkeeroverlast, wat een negatief stempel drukt op het winkel
klimaat. Het laagdrempelige karakter heeft er voor gezorgd dat er ondernemers zijn gekomen, 
die men in de veel duurdere binnenstad niet tegenkomt, en die bijdragen aan de charme van 
ongeordendheid en variatie die het gebied kenmerken . Anderzijds lijkt dit laagdrempelige karakter 
ook als excuus gebruikt te worden om het publiek domein te Iaten verloederen. 

De inzet van deze studie is, om vanuit stedebouwkundig oogpunt een bijdrage te leveren 
aan het behouden en versterken van een kansrijk vestigingsmilieu op deze locatie, waarin de 
aanwezige ondernemers gedijen, maar dat ook kansen biedt aan mogelijke nieuwe (allochtone) 
ondernemers. Het doel is in deze tweeledig, enerzijds wordt op zoek gegaan naar een strategie of 
interventie die de houdbaarheid waarborgt van het huidige ontwikkelingspatroon op de Kruisstraat 
en omgeving, anderzijds wordt door het stimuleren van een dergelijke ontwikkeling - een door 
zelfredzaamheid gevormd winkellint, waarin verschillende groepen ondernemers zijn gevestigd 
zonder elkaar uit te sluiten - geprobeerd een bijdrage te leveren aan de kansenstructuur voor 
verschillende groepen, zoals die in onze samenleving wordt opgebouwd. 

1. Eigen ervaring tijdens bezoeken aan China Town, Little Italy en Little Pakistan, New York, USA in 2002, 
2003 en 2006. 
2. P. 7,8, China Town Amsterdam, Gemeente Amsterdam, 2008. 
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1 Onderzoeksopzet 

D oordat vele initiatieven die zich bezighouden met 
het plannen maken voor minderheidsgraepen 

en hun plaats in de stedelijke samenleving en 
ruimte een kart Ieven beschoren zijn, wordt de 
indruk gewekt dat de betrokken disciplines in die 
gevallen tekort schieten in de manier waarop zij 
omgaan met de problematiek van in- en uitsluiting 
van groepen in de stad, en de wijze waarop daarin 
gestuurd zou kunnen worden. Het zijn niet aileen 
de projecten rand het faciliteren van allochtoon 
ondernemerschap die vaak anders aflopen dan 
de bedoeling was. 

Journalist John Graat schrijft in 2008 in het 
Eindhovens Dagblad over de geplande vestiging 
van kunstenaars op herontwikkelingslocatie Strijp 
S; "Een broeinest kun je niet plannen, een broeinest 
ontstaat". De pogingen die gedaan worden om 
kunstenaars uit hun creatieve braeinesten te halen 
om ze vervolgens ergens gecontraleerd te kunnen 
vestigen zoals op Stijp S, raepen protest op bij de 
graep zelf. Essentiele zaken, zoals een huur die 
betaalbaar is voor kunstnaars, lijken niet of niet 
voldoende meegenomen te zijn bij de planvorming, 
waardoor veel kunstenaars niet in staat zijn een 
atelier op de voorgestelde locatie te huren en zich 
alsnog elders in de stad vestigen of wegtrekken uit 
Eindhoven. 

In deze studie wordt geprabeerd om in de casus 
Kruisstraat en omgeving, te achterhalen welke 
factoren een ral hebben gespeeld, of nog steeds 
spelen, bij de ontwikkeling tot datgene wat 
de Kruisstraat nu is: een door een mate van 
zelfredzaamheid ontwikkelde winkelconcentratie 
die gekenmerkt wordt door een groat aantal 
zelfstandige ondernemers, en daarbinnen een mix 
van allochtone en autochtone ondernemers die 
ieder binnen hun eigen prajectie van de Kruisstraat 
opereren. Door meer inzicht en kennis van de 
factoren die deze werelden bepalen, kan de kans 
op slagen van een plan voor het gebied vergraot 
worden. 

01\JDERZOEKSOPZET 

Om binnen een stedebouwkundige of planologische 
opgave de verschillen en overeenkomsten te 
erkennen tussen verschillende groepen en hun 
cultuur, en belangrijker nog, deze te begrijpen, 
zullen de ontwerpende disciplines op zoek moeten 
naar een nieuwe manier van stedebouw bedrijven. 
Als ontwerpende onderzoekers moeten we 
uitkijken naar nieuwe methodes en technieken, 
om zo beter te kunnen ontwerpen en plannen aan 
de steeds complexer wordende samenleving van 
de eenentwintigste eeuw, zo stelt M.A. Burayidi, 
planoloog, professor en auteur van diverse 
publicaties die zich richten op de prablematiek 
rand het plannen met minderheidsgroeperingen 
(Burayidi, 2000, p.50). 

Een van die nieuwe manieren om de steeds 
complexer wordende samenleving waarvoor 
gebouwd wordt te begrijpen, is een sterkere 
koppeling tussen kwalitatief en kwantiatief 
onderzoek als voorbereiding op het ontwikkelen van 
stedebouwkundige plannen. 3 Binnen de stedebouw 
is kwantitatief onderzoek een veelgebruikte manier 
om voorkomende verschijnselen te verklaren, of 
om handvaten te bieden bij het uitwerken van een 
antwerp. Vaak gaat het hier echter om algemene 
wetmatigheden die niet altijd gelden voor een 
specifieke locatie en context waarbinnen het 
ontwerpproces zich afspeelt. Om de pracessen 
die schuilgaan achter de ontwikkeling van een 
specifieke groep, of een aantal groepen, op een 
specifieke locatie te ontdekken en te begrijpen is 
kwalitatief onderzoek geschikter omdat het uitgaat 
van geconstateerde patronen in de lokale context 
en het specifieke en unieke karakter van de sociale 
werkelijkheid ter plekke en zich daarbij minder richt 
op algemeen geldende wetmatigheden (Boeije, 
2005, p.l9). Om deze reden is gekozen om door 
kwalitatief onderzoek het ondernemersklimaat 
op de Kruisstraat en Woenselse Markt in beeld te 
brengen. 
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Door de verhalen van de ondernemers en de 
informatie uit andere bronnen te vatten in een 
aantal ideaaltypen, construeren de ondernemers 
de werkelijkheid ter plekke en krijgen ze een stem 
in het onderzoek. Zo ontstaat meer inzicht in het 
specifieke ondernemersklimaat op de Kruisstraat 
binnen de stedelijke structuur ter plekke. Dit 
vergrote inzicht kan gebruikt worden in het 
zoeken naar een oplossing voor een geschikte 
manier van plannen maken die het laagdrempelige 
vestigingsklimaat op deze plaats respecteert. 

Om de te onderzoeken groep te begrijpen en 
zoveel mogelijk informatie uit de gesprekken te 
kunnen halen is het van belang dat de onderzoeker 
waar mogelijk in contact probeert te treden met de 
specifieke werkelijkheid, onder meerdoorveelvuldig 
locatiebezoek en het houden van interviews. Er is 
daarom gekozen voor een locatie in de woonplaats 
van de onderzoeker, zodat het studiegebied op veel 
verschillende momenten bezocht kon worden. Om de 
verhalen te kunnen construeren is gebruik gemaakt 
van interviews en observaties, naast literatuur en 
statistische gegegevens. Om de specifieke context 
te begrijpen zijn naast een serie interviews met 
ondernemers uit het gebied, gesprekken gehouden 
met professionals, zoals afgevaardigden van de 
gemeente Eindhoven en onderzoekers die zich 
bezighouden met vergelijkbare problematieken, en 
met (oud)- bewoners. 

Parallel aan dit stedelijk antropologisch onderzoek 
heeft een historische verkenning plaatsgevonden 
en is de morfologie van het gebied in kaart 
gebracht. Anders dan bij kwantitatief onderzoek, 
waarbij de probleemstelling bij aanvang van 
het onderzoek min of meer vast ligt, is het bij 
kwalitatief onderzoek gebruikelijk om gedurende 
het onderzoek tot een probleemstelling te komen, 
omdat door nieuwe inzichten die gedurende het 
onderzoek naar boven kunnen komen, de focus 
op de problematiek kan verschuiven en daarmee 
de probleemstelling (Boeije, 2005, p.32). Tijdens 
het onderzoeksproces is uiteindelijk uitgekomen op 
een tweeledige probleemstelling: 
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I Wat voor type stedebouw zou een 
bijdrage kunnen leveren aan het maken van 
een ontwikkelings-programma voor het gebied 
Kruisstraat en omgeving, waarbij het huidige 
ondernemersklimaat, dat gekenmerkt wordt door 
zelfstandig ondernemerschap en een groot aantal 
ondernemers van allochtone afkomst, zoveel 
mogelijk gerespecteerd wordt zodat het gebied in 
de toekomst ontvankelijk blijft voor beide groepen 
ondernemers? 

II Wat zijn de meer algemene conclusies die 
op basis van deze casus getrokken kunnen worden 
ten aanzien van stedebouwkundig handelen op een 
locatie die, net als de casus, eerder bepaald wordt 
door een veelheid aan ontwikkelingsprocessen, dan 
door grote stedebouwkundige ingrepen? 

Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen 
zijn de volgende onderzoeksvragen gedestilleerd 
uit de problematiek: 

• Hoe heeft het migrantondernemerschap zich 
ontwikkeld in en rond de Kruisstraat? 

• Welke eisen en verwachtingen hebben de 
(migrant) ondernemers in dit gebied ten aanzien 
van de ruimtelijke aspecten van de omgeving? 

• Welke relatie kan gelegd worden tussen de 
ontwikkeling van het migrantondernemerschap 
en de ruimtelijke kenmerken van het gebied? 

• Welk soort plan, of stedebouwkundig antwerp, 
past het beste bij de problematieken die spelen 
in het onderzochte gebied? 

• Zijn de geconstateerde ontwikkelingen en 
relaties representatief voor meer algemene 

processen en tendensen waar het de relatie 
tussen migrantondernemerschap en ruimte betreft 
en is de, in het kader van de casus opgedane kennis 
op het gebied van planvorming en antwerp meer 
algemeen bruikbaar? 

ONDERZOEKSOPZET 



Deel I van de studie bestaat uit het vinden van 
een antwoord op bovenstaande vragen, om zo 
meer inzicht te krijgen in de problematiek die 
speelt in het gebied. Op basis van het verkregen 
inzicht is vervolgens gezocht naar een plan en type 
interventie dat de houdbaarheid van het huidige 
ontwikkelingspatroon waarborgt, om het gebied 
oak in de toekomst op een succesvolle manier 
ontvankelijk te Iaten zijn voor zowel allochtone als 
autochtone ondernemers, zonder de huidige charme 
van het gebied te Iaten verdwijnen. De presentatie 
van het plan vormt deel II van de studie. 

3. Uitermark en Duyvendak nemen als voorbeeld het 
ontbreken van de koppeling tussen beide soorten 
onderzoek wanneer het gaat om het onderzoeken van 
buurteffecten op de ontwikkelingskansen. Kwantitatief 
onderzoek laat zien dat er een verband is, door het 
ontbreken van kwalitatief onderzoek blijft in het midden 
wat de mechanismen zijn achter de gevonden verbanden. 
In: Migrantenstudies 2005, 21(2), pp 87- 101. 
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2 Casus 

De Kruisstraat en Woenselse Markt, geografisch 
gezien het onderzoeksgebied van deze studie, 

bevinden zich in het stadsdeel Woensel en vormen 
samen met de omringende buurten de wijk Oud
Woensel. De Kruisstraat, en in haar verlengde de 
Woenselse Markt, zijn onderdeel van een oude noord
zuid route die eens dwars door Eindhoven liep. De 
laatste honderd jaar heeft de straat vooral gediend 
als winkelstraat, in allerlei verschijningsvormen . De 
laatste decennia zijn ondernemers met een niet
Westerse achtergrond, zoa ls Turkse supermarkten 
en Marokkaanse slagerijen, een steeds 
prominentere rol gaan spelen in het straatbeeld, 
zodat een levendige en gevarieerde winkelstraat is 
ontstaan, dicht tegen het stadscentrum, maar erg 
verschillend van karakter. 
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De Kruisstraat en Woenselse Markt vormen 
samen met het stadscentrum en W.C.W. 
(winkelcentrum Woensel) de top drie van grootste 
winkelconcentraties in Eindhoven (fig. 01). Daar 
waar het stadscentrum en winkelcentrum Woensel 
gekenmerkt worden door landelijk opererende 
ketens en winkels onder een franchise constructie, 
zoals een Blokker en sommige supermarkten,4 
zijn op de Kruisstraat en Woenselse Markt bijna 
140 zelfstandige ondernemers gevestigd met een 
gezamenlijk winkeloppervlak van 28.000 vierkante 
meter, tegen 30.000 en 100.000 vierkante meter 
winkeloppervlak in respectievelijk W.C. W. en het 
centrum. 5 Bijna een derde van de zelfstandige 
ondernemers op de Kruisstraat en Woenselse Markt 
is van niet-Westerse afkomst, wat bijdraagt aan 
een multicultureel karakter van het winkellint. 
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fig . 01 Overzicht winkelstructuur Eindhoven 
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De gemeente Eindhoven heeft in 2007/2008 
gewerkt aan een visie voor het gebied waarvan 
ook de Kruisstraat en Woenselse Markt deel 
uitmaken, waarbij ze stelt dat de Kruisstraat een 
plek moet zijn waar iedereen voldoende ruimte 
heeft en zich thuis voelt, met behoud van het 
eigenzinnige karakter van de straat. Tijdens 
de ontwikkeling van de visie is veelvuldig in 
contact getreden met bewoners, winkeliers en 
verengingen uit het gebied, waardoor het 
karakter van Oud-Woensel, een dichtbevolkte wijk 
met een zeer diverse bevolkingssamenstelling en 
een grate diversiteit aan functies en stedelijke 
structuren, duidelijk naar voren komt. 

Bij de vertaling naar een visie is echter tach 
gekozen voor een traditionele aanpak, waarbij een 
sterk sturend totaalplan wordt opgesteld voor het 
gehele gebied dat rigoureus ingrijpt in zowel de 
ruimtelijke als de sociale structuur van de wijk en 
daarmee in de context waarmee de Kruisstraat 
als winkellint is verweven. De huidige charme, die 
deels gevormd wordt door zelfredzaamheid en een 
mate van onbepaaldheid en juist afhankelijk is 
van de stedelijke context waarbinnen het gebied 
zich heeft ontwikkeld, wordt daardoor deels teniet 
gedaan, terwijl het behouden van die charme juist 
een van de uitgangspunten is van de visie. 

In de visie blijft men tevens in het vage wat 
betreft concrete voorstellen voor een type 
interventie dat daadwerkelijk tot de gewenste 
ontwikkeling zou kunnen leiden voor de 
Kruisstraat als concentratie van zelfstandig en 
etnisch ondernemerschap. De visie beschrijft 
het unieke karakter van het winkellint en 
bestempelt dit als positief, maar komt niet met 
een concreet voorstel voor een aanpak die de 
gedane constateringen omzet in daadwerkelijke 
projecten die tot een succesvolle ontwikkeling van 
de Kruisstraat kunnen leiden, waarbij die huidige 
charme bewaard wordt. 

CASUS 

Deze studie hoopt, door op zoek te gaan naar de 
achterliggende ontwikkelingsprocessen die hebben 
geleid tot de Kruisstraat zoals ze nu is, te komen 
tot een concreet voorstel waarin de geconstateerde 
gebreken zoveel mogelijk worden verbeterd, en 
de huidige kwaliteiten op een duurzame manier 
gewaarborgd blijven om het gebied zo ook in de 
toekomst ontvankelijk te Iaten zijn voor een breed 
spectrum aan ondernemers en bezoekers met een 
focus op het zelfstandige ondernemerschap in het 
middenkader. 

4 . Definitie franchise : commerciele samenwerkingsvorm tussen 
juridisch en economisch zelfstandige ondernemingen, waarbij 
de franchisegever tegen een redelijke vergoeding (marketing) 
diensten aanbiedt en een complete ondernemingsformule 
inclusief gebruik van de handelsnaam of het merk ter 
beschikking stelt aan de franchisenemer 
5. P. 19,20, Detailhandelsnota, Gemeente Eindhoven, 2005. 
6 . " Maak van de Kruisstraat een plek waar iedereen 
voldoende ruimte heeft en zich thuis voelt met behoud van 
het eigenzinnige karakter van deze bijzondere winkelstraat." 

Masterplan Oud Woensel 2007 

21 





3 Literatuurstudie 

Zoals uit de beschrijving van de casus is gebleken, 
vormt de Kruisstraat binnen Eindhoven 

niet aileen een concentratie van zelfstandig 
ondernemerschap, maar is het tevens een 
winkelstraat waar zich een groat aantal etnische 
ondernemers bevindt. 7 Deze mix aan ondernemers 
zorgt voor een gevarieerd winkelklimaat, niet 
eens zozeer wat betreft aanbod, maar wei wat 
betreft sferen die de verschillende groepen met 
zich meebrengen. Hierdoor onderscheidt de straat 
zich niet aileen wat betreft omvang van andere 
winkellinten in de stad, maar is ze uniek in haar 
soort als het gaat om een sfeer van multicultureel 
ondernemerschap. Nergens anders in de stad is op 
deze schaal een dergelijke mix van allochtoon en 
autochtoon ondernemerschap te vinden. 

Dit hoofdstuk is dan ook gewijd aan de verschillende 
manieren waarop nu en in het verleden vanuit 
stedebouwkundig-planologisch oogpunt is 
gehandeld ten opzichte van minderheidsgroepen 
en andere culturen die zich bevinden binnen het 
spectrum van de stedelijke samenleving, om 
vervolgens in te gaan op de Nederlandse situatie 
waarin het plannen met etnische ondernemers 
regelmatig tot weinig succesvol verlopen initiatieven 
heeft geleid. Hopelijk ontstaat zo meer gevoel voor 
een manier van stedebouw bedrijven die respectvol 
en passend is op plaatsen waar verschillende 
culturen samen komen. Op die manier kan een 
gebied zoals de Kruisstraat, dat nu al een canvas 
vormt waarbinnen twee culturen redelijk succesvol 
hun eigen beeld projecteren, ook in de toekomst 
deze kwaliteit behouden. 

Plannen met verschillende culturen 
De gevestigde theorieen over in- en uitsluiting van 
verschillende groepen in de stad en samenleving 
komen voor een groat deel uit Ianden die een lange 
traditie kennen in het omgaan met diverse culturen. 
De Verenigde Staten bijvoorbeeld, trekken al bijna 
twee eeuwen een sterke stroom van migranten 
aan, opzoek naar een nieuwe toekomst en heeft 
daarbij aan de voet gestaan van veel theorieen op 
dit gebied. 

UTERATUURSTUDIE 

Zo is het beroemde idee van "The Melting Pot", waarbij 
er vanuit wordt gegaan dat door het samensmelten 
van een diversiteit aan bevolkingsgroepen tot 
een homogene groep vanzelf eenheid tot stand 
komt, ontwikkeld in de Verenigde Staten en heeft 
decennia lang de theorieen over het samengaan 
van culturen be'invloed, zoals later het eveneens 
Amerikaanse "Assimilation in American Life" van M. 
Gordon dat zou doen. 

Assimilatie en de modernistische stedebouw 
Net zoals de Verenigde Staten, kent ook Nederland 
als handelsnatie, een lange geschiedenis wat 
betreft de komst van migranten. In ons land 
vestigen zich begin vorige eeuw onder meer grate 
groepen Italianen, maar niet op een schaal zoals 
in de Verenigde Staten waar complete etnische 
enclaves ontstaan. De eerste groep Italianen in ons 
land is vooral werkzaam als granietwerker, later 
vestigen steeds meer Italianen zich als verkoper 
van schepijs, eerst in loondienst, vervolgens steeds 
vaker als zelfstandig ondernemer (Bovenkerk, 
1983). 

In die tijd was er in ons land nog geen sterk besef 
over het omgaan met deze mensen, in termen 
van integratie, en het respecteren of afwijzen van 
normen en waarden van de "vreemde groep". Dit 
heeft ertoe bijgedragen dat deze ondergeschikte 
groep zich snel aanpaste aan de dominante groep 
zodat de verschillen tussen de groepen steeds 
minder groat werden Daarnaast waren zij in aantal 
te klein om, zoals in de Verenigde Staten, een 
dominant stempel te drukken op bepaalde plekken 
in de stad, zodat etnische wijken konden ontstaan. 
Door het uitblijven van de etnische concentraties, 
was er ook vanuit de ontwerpende disciplines 
weinig aandacht voor de problemathiek van het 
samenleven van verschillende groepen. 
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In diezelfde periode proberen in de Verenigde 
Staten immigranten door assimilatie hoger op te 
komen op de maatschappelijke ladder. Assimilatie 
gaat uit van het gegeven dat door het opgeven van 
de eigen cultuur door de niet-dominante groep, de 
vreemdeling meer overeenkomsten heeft met de 
dominante groep en zo eerder wordt opgenomen 
in de dominante groep, om op die manier hoger op 
te kunnen klimmen . 

Het blijkt dat dit voor niet-Westerse immigranten 
moeilijker is dan voor Westerse nieuwkomelingen, 
volgens Burayidi vanwege hetgrotere cultuurverschil 
tussen de niet-Westerse immigranten en de 
Amerikanen (Burayidi, 2000, p.39). De stedebouw 
is in deze peri ode druk bezig zichzelf te ontwikkelen 
en te profileren en houdt zich minder bezig met 
cultuurverschillen en de vraag hoe daar op een 
respectvolle manier mee om te gaan. Gebieden waar 
etnische minderheden zich concentreren worden 
binnen de discipline vooral gezien als afwijkingen 
ten opzichte van het gang bare dominante stedelijke 
landschap. 

Fig 02 Hart migrantenwijk Five Point wordt vervangen door 
park. New York, USA 
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Voor veel wijken met etnische minderheden is het 
wachten tot het moment waarop ze vervangen 
worden door modernistische stadsplannen die 
problemen uit de weg lijken te ruimen maar eigenlijk 
problemen verplaatsen naar plekken buiten het 
plangebied omdat ze niet met een wezenlijke 
oplossing komen voor geconstateerde gebreken. 

Op deze manier zijn de enclaves een soort 
transitiegebieden die voor een onbepaalde tijd 
onderdak bieden aan een minderheidsgroep, 
maar spoedig zullen verdwijnen. Vanwege dit 
tijdelijke karakter wordt er dan ook weinig moeite 
gedaan om deze wijken in stand te houden of op 
te nemen in de planvorming (Burayidi, 2000, 40 
-41). Zo wordt bijvoorbeeld het Italo-American 
West End in Boston geheel gesloopt (BJ en wordt 
Five Point, het hart van de New Yorkse mirganten 
wijk met dezelfde naam, vervangen door een park 
(fig.02). 9 In Rio de Janeiro worden grote delen 
van de historische stad gesloopt om plaats te 
maken voor grote boulevards, zodat de ontheemde 
bewoners gedwongen worden om zich net buiten 
de stad op de flanken van de heuvels te vestigen. 
Deze krottenwijken stroken niet met het streven 
naar een modernistische stad gebouwd naar de 
principes van Iicht, Iucht en ruimte en men besluit 
simpelweg de heuvels waarop de gevluchte armere 
bewoners wonen te egaliseren zodat de bevolking 
niets anders rest dan wederom te vertrekken. 10 
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Uit ontevredenheid over het feit dat de stedebouw 
en planologie de problemen met wijken waar 
minderheden zijn geconcentreerd, niet hebben 
kunnen oplossen ontstaan eind jaren zestig 
sociale onrusten (Buarayidi, 2000, p.41). Ook 
vindt een verschuiving plaats naar een nieuw 
paradigma, onder andere aangevoerd door de 
kritieken op de resultaten van het modernistische 
plannen, zoals Jane Jacobs werk The Death and 
Life of Great American Cities waarin zij het beeld 
schetst van de modernistische stad die, door het 
negeren van de alledaagse werkelijkheid van de 
mens die gekenmerkt door chaos, gelaagdheid en 
complexiteit, verworden is tot een spookstad met 
lege straten (Jacobs, 1962). 

Het is de opkomst van het post-modernisme, 
waarin, zoals architect Robert Venturi stelt, de 
stedebouwkundige weer meer interesse heeft 
voor sociaal gedrag, om zo tot een oplossing te 
komen voor gebieden waar problemen zijn, in 
tegenstelling tot de modernistische manier van 
stedebouw die juist uitgaat van een gecontroleerde 
stadsvorm en manier van Ieven, en het elimineren 
van complexe problemen, van bijvoorbeeld 
sociale aard . Zo ontwierp LeCorbusier een 
modernistisch plan bij uitstek, waarbij minder 
florisante delen van het chaotische centrum van 
Parijs, waar ook vaak etnische minderheden waren 
gevestigd, eenvoudigweg werden vervangen door 
modernistische kantoren en grate boulevards. 

LITERATUURSTUDIE 

In plaats van probleemoplossend te werk te 
gaan en problemen, zoals het samenleven van 
verschillende culturen soms kan zijn, uit te sluiten, 
ontstaat het besef dat in een manier van ontwerpen 
waar complexe problemen zijn toegestaan 
misschien nog wei een grotere uitdaging ligt. 11 

In de postmodernistische plannen die komen, is 
weer plaats voor elementen en referenties naar de 
eigen cultuur en geschiedenis. Parallel aan deze 
verschuiving, ontstaat ook een andere manier van 
denken over het omgaan met cultuurverschillen, 
en wordt de term "integratie" een populair begrip. 
Binnen het begrip integratie is meer ruimte voor 
het behouden van de eigen cultuur en wordt van 
zowel de dominante als de ondergeschikte groep 
een mate van aanpassing verwacht om zo beide 
culturen te Iaten samen smelten tot een inclusieve 
samenleving en cultuur. 
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Integratie en de aanloop naar een 
postmodernistische tijdperk 

Om opgenomen te kunnen worden in deontvangende 
maatschappij met behoud van de eigen cultuur, 
eisen minderheden steeds vaker een prominentere 
plaats in de institutionele organen die het beleid 
bepalen. Deze verschuiving heeft ook zijn weerslag 
op de stedebouw en planning. Er ontstaat een 
soort overgangsperiode naar een "pluralistische 
periode", een tijdperk waarin verscheidenheid 
wordt erkend, in plaats van wordt vlakgestreken. 
In Amerika, en later ook Europa komt steeds meer 
kritiek op de herstructureringsprogramma's in met 
name binnensteden, die er op zijn gericht om door 
verandering van de fysieke omgeving van de armere 
bevolking, waaronder veel etnische minderheden, 
ook hun gedrag en bijbehorende culturele uitingen 
te veranderen. 

Het is een tijd van toenemende zorg voor sociale 
gelijkheid tussen verschillende culturen, en de 
opkomst van de feministische beweging, die zich 
hard maakt voor de positie van de vrouw, die tot 
dan toe vaak ondergeschikt was aan de man, en 
in die zin ook een minderheidsgroep vormdeY 
Programma's voor stedelijke vernieuwing worden 
holistischer van aanpak in de zin dat zij zich niet 
meer aileen richten op het aanpakken van de 
fysieke, gebouwde omgeving, maar ook op zaken 
als opleiding, gezondheid en sociale voorzieningen. 
De stedebouw als discipline wordt zo gedwongen na 
te denken over het inpassen van deze verschillende 
inzichten en eisen, in beleid, programma en 
antwerp. 

In Nederland is in de naoorlogse jaren de 
wijkgedachte populai r, gebaseerd op het modernisme 
en het idee van de maakbare samenleving; 
enigzins verwonderlijk gezien de maatschappelijke 
ontwikkelingen in die tijd, die juist wijzen op een 
steeds pluralistischer wordende samenleving die 
zich minder gemakkelijk zaken laat opleggen. Een 
van de uitgangspunten van de wijkgedachte is dat 
een gemeleerde bevolkingssamenstelling leidt tot 
gemeenschapsvorming en integratie, zodat voor 
iedereen gelijke kansen gecreeerd worden. 13 
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In deze jaren na de tweede wereldoorlog kent 
Nederland tevens een nieuwe stroom van 
vreemdelingen die zich komen vestigen in ons 
land, voor een groot deel op uitnodiging van de 
Nederlandse regering. In die tijd is er in bepaalde 
bedrijfstakken, zoals de tex-.tielindustrie, een 
groot tekort aan arbeiders. Neder-.land stelde 
dan ook maar wat graag haar deuren open voor 
arbeiders uit Ianden als Marokko en Turkije om te 
kunnen voldoen aan de grote vraag. Er is echter een 
verschil met de eerdere piek van vreemdelingen. 
Het verschil tussen de dominante (de autochtone 
bevolking) en de ondergeschikte (de allochtone 
bevolking) is grater en veel nieuwkomers gingen er 
des-.tijds zelf ook vanuit dat zij na verloop van tijd 
terug zouden keren naar hun land van herkomst. 

De bereidheid om de eigen cultuuropzij te zetten om 
zo sneller opgenomen te worden in de ontvangende 
samenleving is daardoor kleiner dan destijds bij 
de Italiaanse nieuwkomers (Bovenkerk, 1983). 
Ondanks de goede bedoeningen en het plannen 
naar de principes van de wijkgedachte, is het over 
het algemeen nog steeds zo dat autochtonen de 
gekleurde gemeenschappen vertegenwoordigen 
terwijl ze daar zelf geen deel van uitmaken. Op deze 
manier blijft er een informeel circuit bestaan, buiten 
de institutionele wegen en geplande omgeving 
om. Er ontstaat een soort tweede or de stedebouw 
naast de eerste orde zoals vertegenwoordigd 
door overheid en de projectontwikkelaars. Een 
tweede orde stedebouw, waarbij plekken, zoals 
concentraties van minderheden, ontstaan door 
verstelijkingsprocessen en niet zozeer doordat ze 
gepland zijn. 

Vanaf de jaren zeventig zijn minderheden steeds 
minder tevreden met enkel het hebben van 
inspraak; minderheden eisen steeds vaker dat 
hun cultuur wordt erkend, als onderscheidend van 
de dominante cultuur. Dit is het begin van een 
overgang naar een multiculturele samenleving . 
Burayidi (2000, p.44) haalt drie oorzaken aan die 
deze verandering in gang zetten: 
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• globalisatie en vervagen van de grenzen tussen 
verschillende werelden, 

• veranderingen in immigratie aantallen en 
verschuiven demografische verhoudingen, 

• een toenemende inspraak van minderheden op 
het gebied van politiek. 

Vooral dit laatste argument is ook nu nog, of 
misschien wei weer, actueel. Niet aileen in de 
Verenigde Staten, met het benoemen van een 
zwarte president, maar ook in Nederland, waar 
steeds vaker Nederlanders met een niet-Westerse 
achtergrond een plaats in de politiek vervullen, met 
als meest recente ontwikkeling de benoeming van, 
de van origine Marokkaanse, Ahmed Aboutaleb 
als burgemeester van Rotterdam. Er ontstaat een 
verschuiving van integratie naar het streven naar 
een multiculturele samenleving, een samenleving 
waarin minderheden niet een deel van hun eigen 
cultuur opgeven, maar waar verschillende culturen 
naast elkaar bestaan, onder de noemer van een 
"algemene cultuur". 

Etnisch ondernemerschap en de multiculturele 
samenleving 

Gelijktijdig met de opkomst van het idee van 
de multiculturele samenleving, ontstaat in 
Nederland ook steeds meer aandacht voor etnisch 
ondernemerschap. In de jaren zeventig en tachtig 
stijgt het aantal ondernemers onder de allochtone 
bevolking sterk, doordat het werk waarvoor de 
gastarbeiders eind jaren zestig naar Nederland 
werden gehaald voor een groot deel verplaatst 
wordt naar Ianden waar men goedkoper kan 
produceren. Veel allochtonen verkiezen op dat 
moment het bestaan als zelfstandig ondernemer, 
met aile risico's van dien, boven het gebruik maken 
van een uitkering. In de jaren negentig herleeft de 
economie in Neder-,land, en daarmee ontstaat ook 
een nieuwe golf van alloch-,tonen die een bedrijf 
starten. De werkgelegenheid neemt weer toe, maar 
niet in de branches waarin eerder de alloch-,tonen 
opereerden; er ontstaat een sterke groei in de 
dienstverlening . 
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Deze keer profiteren de allochtonen van dezelfde 
groei als de autochtonen, en ook zij starten 
bedrijven in deze groeiende branche Er is dus een 
verschil merkbaar in de reden voor de toename in 
ondernemer-,schap onder allochtonen in de jaren 
zeventig, en in de jaren negentig. De eerste keer 
was het eerder een uitv-,lucht, om bijvoorbeeld 
te ontsnappen aan een uitkering, de tweede keer 
zoeken zij zelf de niches in de markt, zoals ook 
autochtone ondernemers dat doen. Wat tevens 
meespeelt in deze periode, is een veranderende 
kansenstructuur. Het wordt door veranderende 
regelgeving gemakkelijker om een eigen 
onderneming te starten, een situatie waarvan 
zowel allochtone als autochtone ondernemers 
gebruik maken (Kloosterman, Rath, 1997). 

Toch is het juist in deze periode, waarin allochtoon 
en autochtoon ondernemerschap in feite dichter 
bij elkaar komen, dat allerlei initiatieven gestart 
worden die ondernemerschap onder allochtonen 
als wezenlijk anders zien dan ondernemerschap 
onder autochtonen. Op sommige punten zullen 
beide vormen van ondernemerschap inderdaad 
verschillen, toch zijn er essentiele zaken waarin ze 
niet van elkaar verschillen, bijvoorbeeld ruimtelijk
economische factoren zoals een passende locatie. 
Vanaf de jaren tachtig en negentig worden steeds 
meer projecten in gang gezet die zich specifiek 
richten op minderheidsgroepen zoals etnisch 
ondernemerschap. Immers, in een multiculturele 
maatschappij wordt erkend dat de culturele 
identiteit van een groep van waarde is, en een 
rol speelt in het gedrag en de perceptie van die 
groep. Voor de stedebouw heeft dit tot gevolg dat 
men meer aandacht en inzicht moet hebben voor 
de manier waarop een specifieke cultuur impact 
heeft op de stedebouw, en omgekeerd, wat de 
invloed is van stedebouw op de cultuur die bij een 
specifieke groep hoort. 
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In de praktijk blijkt het begrijpen van het 
samenleven van verschillende groepen, en het 
vertalen van inzicht in de andere cultuur naar een 
concreet ontwerp of project, minder succesvol. 
Daar deze studie zich deels toespits op etnische 
ondernemerschap en de manier waarop de 
stedebouw hiermee is omgegaan, zullen een 
aantal projecten rond etnisch ondernemerschap 
beschreven worden. De tekst is een beknopte 
weergave van de beschrijving die Pool geeft in haar 
studie naar de gang van zaken rond het falen van 
de Amsterdamse Y-Markt (Pool, 2003). 

Amsterdamse Y-Markt en andere voorbeelden 
Een van de eerste projecten in Nederland waarin 
wordt geprobeerd sturing te geven aan etnisch 
ondernemerschap is de Amsterdamse Y-Markt. Met 
de goed lopende Beverwijkse Bazaar als voorbeeld 
opent in Amsterdam, na tien jaren van moeilijke 
besluitvorming de Y-Markt. Een initiatief van de 
gemeente Amsterdam, waarbij 200 startende 
ondernemers en ondernemers in opleiding samen 
worden gebracht in een bouwwerk dat in niets doet 
denken aan een Oosterse bazaar, maar in opzet wei 
als zodanig moet gaan functioneren. 

Binnen een paar maanden ontstaan al de eerste 
barsten in het concept. Ondernemerschap blijkt 
niet te leren, maar eerder iets te zijn wat in het 
bloed zit; veel van de opgeleide ondernemers 
redden het niet omdat ze het aangeboren inzicht 
van en succesvol ondernemer missen. Daarnaast is 
de bazaar een concentratie van ondernemerschap 
op een verder uitgestorven locatie waar een gebrek 
is aan aanvullende activiteiten, terwijl juist dat 
cruciaal blijkt voor succesvol ondernemerschap in 
een dergelijke vorm. De verwachte omzet wordt 
niet gehaald, in combinatie met te hoge huren leidt 
het tot sluiting van veel van de kramen. Daarnaast 
staat teveel overheidsregulering een vrij karakter, 
wat zou passen bij een etnische bazaar, in de weg, 
waardoor de bazaar steeds meer verwordt tot een 
steriele hal met veel gesloten kramen .. Een gebrek 
aan commerciele Ieiding en het statische karakter 
van het bestuur draagt ook niet bij aan een positief 
verloop. 
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Een jaar na de opening zijn de meeste ondernemers 
vertrokken, sommigen met grote financiele 
probemen, anderen zoeken hun geluk elders, maar 
voor aile ondernemers geldt dat ze een illusie 
armer zijn en de bazaar is gedwongen haar deuren 
te sluiten. 

De Beverwijkse Bazaar, waar vrij spontaan naast 
de "Hollandse Markt" een Oosterse Markt is 
ontstaan, blijft inspireren. In Den Haag wordt in 
1991 een etnische bazaar geopend, die het midden 
moet houden tussen het spontane karakter van de 
Beverwijkse Bazaar en een meer gestructureerde 
markt. Een van de voorwaarden die gesteld 
worden is een vaste plek en strikte branchering 
per ondernemer, terwijl juist etnische ondernemers 
gekenmerkt worden door een breed aanbod in 
verschillende sectoren, bijvoorbeeld food naast 
non-food. Snel na de oplevering komen zowel 
bezoekers als ondernemers er achter dat de bazaar 
geen identiteit heeft, het is geen markt maar ook 
geen winkelcentrum. Klanten Iaten de bazaar 
links liggen, en ondernemers hebben te weinig 
omzet zodat ook hier al snel verchillende kramen 
gesloten worden, andere ondernemers voelen zich 
gedwongen de gemaakte afspraken op het gebied 
van branchering te schenden, en proberen op allerlei 
creatieve manieren alsnog hun benodigde omzet te 
hal en. Het niet nakomen van deze afspraken blijkt 
tot grote onderlinge concurrentie te leiden, iets 
wat op een geslaagde winkellocatie niet direct tot 
problemen hoeft te leiden, maar op een plek als 
deze is het voor sommige ondernemers de laatste 
druppet waardoor ook zij moeten sluiten. Wederom 
zijn het ook de, in verhouding tot de te halen omzet, 
te hoge huren die voorde overgbleven ondernemers 
voor grote problem en zorgen. Het lukt niet om tot 
een oplossing te komen, en de gemeente Den Haag 
houdt de bazaar al jaren kunstmatig in stand (Pool, 
2003). 
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In meerdere steden zijn dergelijke initatieven 
opgestart en volgens een zelfde procede weer 
tot sluiting gedwongen. Ook Eindhoven mag 
zich sinds 2007 bij deze lijst aansluiten. Op 
initiatief van de gemeente, woningstichting en 
een buurtorganisatie wordt een project opgestart 
waarbij aan de Edisonstraat, een centrale as van 
de probleemwijk Woensel-west, een bazaar wordt 
gepland. In ondermeer de wijkkrant worden de 
volgende ambities uiteen gezet. De bazaar moet 
onderdeel uitmaken van een groter project waarin 
ook kantoren en woningen zijn opgenomen, en 
wordt gekoppeld aan het nieuw op te zetten 
Baekelandplein, een plein achter de bazaar waar de 
prostituees die eerder op en rond de Edisonstraat 
opereerden, geconcentreerd worden. 

AI snel blijkt de locatie niet geschikt, en kampt 
de bazaar ook met een aantal bouwtechnische 
problemen zoals een gebrek aan lichtinval, en door 
de open gevel waait er op sommige momenten een 
flinke wind door de bazaar. Wanneerenkele maanden 
later begonnen wordt met de sloop van de omgeving 
rond de bazaar, komt dit de bezoekersaantallen 
ook niet ten goede, de openingstijden worden 
steeds onduidelijker en na verloop van tijd blijven 
de meeste kramen gesloten.In 2007, een jaar na 
de feestelijke opening, wordt de bazaar gesloten. 
Enkele initiatieven om het project nieuw Ieven in 
te blazen stranden, en in 2009 ligt het gebouw er 
triest en verlaten bij. 

Bazaar op de Eindhovense Edisonstraat, een jaar na de opening. 
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Met het mislukken van diverse projecten die 
erop gericht waren etnische minderheden bij de 
samenleving te betrekken, of een aangewezen 
plaats te geven in de stad, kan gesteld worden dat 
onder meer de stedebouwdiscipline de verschillen 
tussen diverse etnische minderheidsgroepen wei 
heeft erkend, maar niet volledig heeft begrepen. 
Daarwaarop de ene plek een, enigszins uit noodzaak 
ontstane, bazaar als onderkomen voor een groep 
etnische ondernemers een groot succes is, worden 
andere goedbedoelde maar vaak geforceerde 
initiatieven als multiculturele markten, binnen 
afzienbare tijd gedwongen de deur te sluiten. Het 
werken met "standaard" normen en oplossingen 
voor diverse groepen blijkt vaak niet te werken. 

Het weghalen van een groep etnische ondernemers 
uit hun fysieke omgeving en ze elders plaatsen 
in de hoop dat de groep op die nieuwe plek een 
zelfde ontwikkeling in gang zal zetten als op de 
originele locatie, is een utopie gebleken. Het, uit 
oogpunt van wijkverbetering, wegvagen van de 
fysieke en sociale context waarbinnen een groep 
etnische ondernemers opereert, is in veel gevallen 
ook weinig succesvol gebleken. Succesvoller lijkt 
een aanpak te zijn waar etnische ondernemers 
in hun bestaande structuur worden behouden, 
waarbij ook de context waarbinnen deze structuur 
zich genesteld heeft, gerespecteerd en op waarde 
geschat wordt. 
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In Utrecht is de Kanaalstraat, een winkelstraat in een 
oude stadswijk dicht bij het centrum, al decennia een 
concentratie van etnisch ondernemerschap. Daar 
waar in het verleden een dergelijke ontwikkeling 
als zorgelijk werd bestempeld, is de straat sinds 
een aantal jaren een toeristische trekpleister en 
nog steeds van praktisch nut voor vele allochtonen 
en autochtonen die er hun boodschappen doen. De 
wijk rond de Kanaalstraat is inmiddels opgeknapt, 
waarbij het deels behouden van de oorspronkelijke 
bevolking voorop heeft gestaan om zo het karakter 
van de wijk te respecteren, en de context waarin de 
Kanaalstraat functioneert te bewaren. Een zelfde 
ontwikkeling is te ontwaren op de Javastraat, 
in Amsterdam-Oost. Door commodificatie, het 
economisch benutten van de culturele eigenheid, 
slagen etnische ondernemers er hier in om een 
niche te creeren in de markt van het "funshoppen", 
waarin het niet puur draait om het zo snel mogelijk 
kunnen aanschaffen van het gezochte product, 
maar waarin de sfeer en beleving ook 
een rol spelen. 

Etnisch ondernemerschap op de Kanaalstraat in Utrecht 
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Om op een dergelijke manier om te gaan met 
minderheden zou de stedebouw als professie 
de cultuur van de minderheden, zoals etnische 
ondernemers, nog beter moeten begrijpen, de 
spreekwoordelijke taal van de groep waarvoor ze 
plannen maakt moeten kunnen spreken. Door het 
begrijpen van een cultuur, en haar bijbehorende 
gewoonten, normen en waarden, kan men 
ontwerpen aan een stad waarin verschillende 
culturen samengaan. 

In Den Haag is in 1999 begonnen met het project 
City Mondial, waarbij in twee achterstandwijken 
culturele instellingen en diensten samenwerken 
om zo een toeristisch product te ontwikkelen. De 
kwaliteiten van de bestaande omgeving worden 
hierbij betrokken, door onder meer routes door 
de wijk, waaronder een Avene Culinair. Een ander 
initiatief is het door tweetalige bewegwijzering 
promoten van het Haagse China Town. Een flexibele 
houding van de gemeente wat betreft financiering, 
en een professionele marketing in de zin van 
ondermeer een website hebben gezorgd dat het 
aantal ondernemingen en bezoekers is toegenomen, 
en meer ondernemers hebben zich aangesloten bij 
de winkeliersvereniging, wat het organiseren van 
gezamenlijke activiteiten vergemakkelijkt. 14 

Website ter promotie van het project City Mondial in Den 
Haag 
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4 Historie 

De casus die centraal staat in deze studie is het 
gebied rand de Kruisstraat en Woenselse Markt, 

een concentratie van zelfstandig ondernemerschap 
in een stedelijke structuur die, zeker de laatste 
decennia, eerder door een verstedelijkingsproces 
bepaald lijkt te zijn, dan door stedebouwkundige 
ingrepen voortkomend uit een duidelijk bepaalde 
visie voor het gebied. Omdat in deel II van 
de studie opzoek wordt gegaan naar een een 
type stedebouwkundig plan dat het huidige 
ondernemersklimaat respecteert, is dit hoofdstuk 
gewijd aan de totstandkoming van de stedelijke 
structuur waarbinnen dit ondernemersklimaat zich 
heeft genesteld. Hoe kan het dat een gebied, zo 
dicht tegen het stadscentrum aan, lange tijd is 
ontsnapt aan de aandacht van investeerders en 
bestuurders? 

Vroege historie 
In tegenstelling tot wat men vaak hoort, is oak 
Eindhoven een stad met een vergaande historie, 
en meer dan een aantal dorpen die in de vorige 
eeuw aan elkaar zijn gegroeid. 15 Dit hoofdstuk 
concentreert zich voornamelijk op de na-oorlogse 
ontwikkelingen rand Oud-Woensel, tach is het zinvol 
om oak de periode daarvoor kart te behandelen . 
Dit omdat de Kruisstraat en Woenselse Markt deel 
uitmaken van de oude structuur van Eindhoven 
als stad, in het verre verleden misschien zelfs nag 
meer dan nu het geval is. 

Lange tijd was Eindhoven niet meer dan een 
eenvoudige nederzetting, gelegen op een stuk 
grand dat ingeklemd lag tussen de riviertjes 
de Dommel en de Gender. In 1232 kreeg het 
stadsrechten en groeie toen in korte tijd uit tot 
een klein handelsstadje, strategisch gelegen op 
zowel de noordzuid route tussen 's Hertogenbosch 
en Luik, als oak de oostwest route van Antwerpen 
naar Duitsland. Het toenmalige Eindhoven werd 
omsloten door de Emmasingel, Vestdijk, Wal en 
Keizersgracht, maar oak het gebied "De Bergen", 
de Grote en Kleine Berg, behoorden destijds al tot 
de stad Eindhoven en zijn zo een van de oudste 
delen van Eindhoven die nu nag zichtbaar zijn . 

HISTORIE 

Het stadje was eenvoudig van structuur, een 
hoofdstraat, de huidige Demer, die van noord 
naar zuid liep, met daaraan enkele zijstraten, een 
marktplein, een kerk op de plaats waar nu de 18de 
eeuwse Catherinakerk staat en een kasteel, op de 
plaats waar nu villa Ravensdonck staat. 

In de 15e eeuw is er sprake van economische bloei 
dankzij het vele handelsverkeer dat Eindhoven 
passeert, het is in deze periode dat oak de 
ambachtsgilden een grotere rol gaan spelen. In 
de eeuwen die volgen wordt Eindhoven getroffen 
door oorlogen en plunderingen met aile bijhorende 
vernielingen tot gevolg. Pas vanaf de 18e eeuw 
keert de rust enigszins terug en ontstaat nieuwe 
bedrijvigheid, vooral in de vorm van textielindustrie, 
zoals linen- en katoenfabrieken en leerlooierijen. 
Zoals op veel plaatsen in Brabant, komt in deze 
periode oak de tabaksindustrie op, die in Eindhoven 
later tot grate producenten als Mignot en de 
Block en de Karel I sigaren zal lei den. Daarnaast 
kwamen er onder meer enkele drukkerijen en 
een luciferfabrieken bij. De meeste industrie 
concentreerde zich aan waterwegen, in Eindhoven 
aan de Dommel, ondermeer op de plaats van het 
huidige stadhuis, en het gebied achter het klooster 
Marienhage (Bogaart, 1990). 

De volgende beschrijving van de ontwikkeling 
van Eindhoven en de veranderende positie van de 
Kruisstraat en omgeving daarin vanaf het begin 
van de vorige eeuw is een samenvatting van het 
boek "Eindhoven stadsontwikkeling 1900 - 1960" 
(Beekman, 1982), op enkele plekken aangevuld 
met informatie uit andere bronnen. 
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1900 1920 1940 
fig 03 De Kruisstraat in de groeinde structuur van Eindhoven 
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< 1920 
Aan het einde van de 19e eeuw vestigt Philips 
zich in Eindhoven, waar ze zich toelegt op het 
fabriceren van gloeilampen. De vestiging van 
Philips in Eindhoven is een belangrijk punt in de 
ontwikkeling van de stad, het brengt een nieuw 
soort industrie met zich mee, van een ander 
schaalniveau dan de stad daarvoor gewend was. 
Kenmerkend voor Philips destijds, was de zogeheten 
"verticale integratie", het bedrijf was zoveel 
mogelijk zelfvoorzienend, door in zoveel mogelijk 
gelieerde takken actief te zijn. Zo voorzag ze zelf 
in de fabricage van machines die benodigd waren 
voor het maken van de gloeilampen, produceerde 
ze zelf het karton waarin de gloeilampen verpakt 
moesten worden en had eigen fabrieken waarin het 
glas voor de gloeilamp gemaakt werd . Door deze 
complexe structuur was niet aileen veel personeel 
nodig, maar ook personeel met allerlei verschillende 
kwaliteiten en opleidingniveaus. Er werd daarom 
begin vorige eeuw steeds meer personeel van 
buiten Eindhoven aangetrokken. In eerste instantie 
nog vanuit de omliggende dorpen, door het relatief 
uitgebreide wegennet op de zandgronden was het 
vrij eenvoudig om in Eindhoven te werken, maar in 
een van de dorpen te wonen. 

Landelijke beekdalen 

fig 04 Structuur Eindhoven begin vorige eeuw 

De structuur van Eindhoven bestaat dan nog 
hoofdzakelijk uit een centrumgebied met beperkte 
afmetingen, met daaruit vertrekkend de oude 
radiaalwegen waaraan een continue bebouwing 
staat van stedelijke voorzieningen en woningen 
in allerlei klassen (fig. 04 ). Tussen de radialen ligt 
de agrarische bebouwing. Op een aantal plaatsen 
vindt op kleine schaal particuliere woningbouw 
plaats, waarbij de aanleg of verbetering van 
bestaande wegen meestal de aanleiding vormt. 
Later wordt steeds meer personeel aangetrokken 
dat van oorsprong verder weg woont en waarvoor 
grootschalige woningbouwprojecten gerealiseerd 
moeten worden. 

Dorpse linten Stedelijk centrum 
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Conflicten 
Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw groeit 
ook het Philipsconcern explosief, en bouwt grote 
complexen in de stad die nu nog steeds bepalend zijn 
voor de stadsstructuur, zoals de Admirant en Witte 
Dame aan de Emmasingel, en het complex Strijp 
S. Niet aileen Philips groeide enorm, ook andere 
industrieen blijven uitbreiden, zodat er een steeds 
grotere vraag ontstaat naar grond in het centrum. 
Sommige bedrijven gaan zich dan ook buiten 
het centrum vestigen, zoals aan het Eindhovens 
Kanaal. Op de oude radialen komt hierdoor een 
steeds grotere druk te liggen, de verkeersintensiteit 
neemt sterk toe , en arbeiderswoningen moeten 
plaatsmaken voor winkels. Door de plotseling grote 
groei is het evenwicht tussen de functies en de 
structuur van de stad op dat moment verstoord. 

[1] Philips bebouwing I 
aansluiting Emmasingel 

Overizcht conflicten stedelijke structuur en opmars van industrie 
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[2] complex Mignot & De Block I 
Vestdijk 



De snelle groei is ontstaan in een periode waarin 
nag maar weinig werd samengewerkt door de toen 
nag afzonderlijke gemeenten, hierdoor vormt de 
industrie na de annexatie op sommige plaatsen 
een belemmering om grate ingrepen uit te voeren. 
Zo dient de nieuwe Centrumring een scherpe en 
onlogische knik te maken om het Philipscomplex 
heen [1] en wordt de omgeving rand de Vestdijk 
sterk bepaald door de aanwezigheid van het Mig not 
& de Block complex aldaar [2]. Ruim 10 jaar na de 
annexatie, zijn de voormalige dorpen ondermeer 
door de obstakels nag steeds duidelijk te herkennen, 
en is in veel gevallen nag steeds geen sprake van 
een gecoordineerd beleid. 

Een van de andere hiaten die in de structuur is 
ontstaan, is de fuik rand de overgang tussen 
Woensel en het centrum, een punt dat oak in de 
huidige situatie een probleem vormt voor de relatie 
Oud-Woensel (Kruisstraat/Woenselse Markt) en 
het centrum [3]. Vooral de explosieve groei van 
de industrie binnen het centrumgebied heeft de 
situatie destijds snel verergerd. Grote groepen 
arbeiders woonden in Woensel, en moesten elke 
dag het spoor over om te gaan werken in de 
fabrieken in het centrum. 

[3] drukke noord-zuid 
verbinding kruist spoor 

HISTORIE 

AI voor de WO II worden een aantal plannen 
gemaakt die bepalend zullen zijn voor de na
oorlogse periode. Vooral het plan van de Casseres 
uit 1929/1930 is hierbij leidend. Het plan van 
de Casseres gaat uit van een sectorvormige 
uitbreiding en pleit voor een meer functionele en 
systematische structuur met veel aandacht voor de 
infrastructuur. Zo werkt de Casseres in zijn plan de 
eerdere voorstellen voor een Ringbaan verder uit 
door het met elkaar verbinden van de invalswegen, 
en worden tevens de Karel de Grotelaan en 
Montgomerylaan vastgelegd waarbij vooral deze 
laatste van invloed is op de ontwikkelingen rand 
Oud-Woensel, zoals in het volgende hoofdstuk zal 
blijken. 

Tevens probeert hij met zijn plan de nieuwe stad 
Eindhoven een plaats te geven in de regia, haar te 
verweven met de omgeving en niet een afgebakend 
eiland te Iaten zijn. In tegenstelling tot eerdere 
plannen, zoals dat van Kools, is het plan van de 
Casseres meer bedoeld als een kader, waarbinnen 
op verschillende manieren kan worden omgegaan 
met de opgave, zolang de grondbeginselen van het 
totale plan niet worden aangetast. 

Na de WO II wordt het grootste deel van de plannen 
van de Casseres gerealiseerd . Terugkijkend op de 
hier beschreven periode, is, ondanks een annexatie 
en een aantal plannen op stad- en regioniveau, 
de meeste aandacht uitgegaan naar het 
centrumgebied, de problemen die daar spelen, en 
haar toekomst. 

Het centrumgebied is door de veelheid aan functies 
een complex gegeven geworden, en het grootste 
deel van het Eindhovense stadsbestuur richt zich 
op dit gebied. Een kleinere groep houdt zich bezig 
met woningbouw, voornamelijk aan de randen van 
de stad, waar ruimte in overvloed is en zich verder 
weinig prablemen voordoen . Beekman merktdaarbij 
tevens op dat deze institutionele verdeling oak deels 
voort kan komen uit de geografische structuur van 
Eindhoven, woningbouw aan de randen, industrie 
waar de waterwegen samenkomen, en een 
fuikvormig wegenpatroon op de noord-zuid as. 
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In de jaren voor WO II komt de gemeente met 
verschillende oplossingen zoals in het AUB van 
Kools uit 1920, waarin het verhogen van de sporen 
en de aanleg van tunnels of het verplaatsen van 
de sporen in noordelijke richting wordt voorgesteld 
(fig. 05). Door de complexiteit van de situatie wordt 
geen van de voorstellen als de oplossing gezien. 
Er wordt dan ook nog geen keuze gemaakt en 
het probleem sleept zich voort. In de jaren dertig 
worden opnieuw een aantal mogelijke oplossingen 
voorgesteld, 

echter doordat de landelijke overheid nog geen 
oplossing heeft voor spoorwegproblematiek in 
de grote steden, wordt de situatie in Eindhoven 
voorlopig "bevroren". 

In de jaren net voor het uitbreken van de WOII 
verslechtert de economische situatie in Nederland, 
en gaan aile plannen betreffende het oplossen van 
het knooppunt de ijskast in. De bombardementen 
op de Demer en Fellenoord in 1942 zullen de zaak 
pas weer opnieuw ter discussie brengen. 

Ingreep 

• Bestaande situatie 

[A] Verplaatsen spoor en station 
[C] Belangrijkse doorgangen ondertunnelen 

[B] Verleggen spoor, station wordt kopstation 
[D] Ringweg die woongebieden moet verbinden 

fig. OS Studies naar mogelijke oplossingen voor noord-zuid problemathiek 
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> 1940 
Tot aan de periode van de annexatie in 1920, 
is Woensel een zelfstandige gemeente met de 
Kruisstraat en Woenselse Markt als belangrijkste 
elementen, waarbij vooral de Kruisstraat ook op 
een groter schaalniveau een rol speelt, omdat 
ze dee! uit maakt van de doorgaande noord-zuid 
route . Halverwege de 19de eeuw werd een nieuwe 
kerk gebouwd, de huidige St. Petruskerk, en 
ontstaat rond die kerk een nieuw centrum. Vanaf de 
Kruisstraat wordt een nieuwe weg aangelegd naar 
dit nieuwe centrum, door deze aftakking ontstaat 
de Woenselse Markt begin 20e eeuw [1]. Aan de 
zuidzijde komt de Kruisstraat uit op een fijnmazig 
patroon wegenpatroon, waar diverse wegen 
samenkomen zoals de Boschdijk, de Hemelrijken 
en enkele straten die nu niet meer terug te 
vinden zijn zoals de Broekseweg [2]. Vanaf de 
negentiende eeuw ontstaat steeds meer bebouwing 
aan de Kruisstraat, woningen met kleinschalige 
bedrijvigheid, boerderijen. Meer naar de stad 
Eindhoven toe staan grotere panden met een meer 
stedelijk karakter [3]. Doordat vee! arbeiders 
wonen in Woensel, en werken in de fabrieken in en 
rond het centrum blijft de kruising bij het spoor een 
conflict [ 4]. Na het spoor gaat de Kruisstraat over 
in de Demer, die net zoals de Kruisstraat onderdeel 
is van de noord-zuid route [5]. 
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WO II 
De WO II vormt niet aileen een periode waarin 
de uitvoering van de eerder gemaakte plannen 
nagenoeg stil staat, de stad wordt ook op een aantal 
plaatsen Flink beschadigd, vooral het centrum 
heeft het zwaar te verduren en bombardementen 
op de Philipscomplexen slaan diepe wonden in de 
stad. Daarbij worden grote delen van de Derner 
en de overgang naar Fellenoord en Oud-Woensel 
vernietigd. Na de oorlog wordt de schade die de 
oorlog heeft aangericht, aangegrepen om een 
aantal rigoureuze ingrepen te doen. Zo wordt het 
grootste deel van de bebouwing aan de Derner dat 
de oorlog heeft doorstaan, na de oorlog alsnog 
afgebroken om zo het verloop van de straat aan te 
kunnen passen. 
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Ook het gebied tussen het centrum en Oud-Woensel 
wordt ingrijpend veranderd wat grote gevolgen 
heeft voor de verdere ontwikkelingen van Oud
Woensel, de Kruisstraat en de Woenselse Markt. 

Ondanks dat de schade, in verhouding tot het 
centrum, aan de Woenselse zijde meevalt, wordt 
toch nagenoeg aile bebouwing in de strook tussen 
Oud-Woensel en centrum afgebroken om zo meer 
ruimte te hebben voor het opnieuw vormgeven 
van het centrum. De ondergeschikte rol die Oud
Woensel in deze krijgt toebedeeld zal ook in de 
toekomst een belangrijke factor vormen bij de 
ontwikkeling van het gebied. 

Beschadigd door bombardementen 
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[A] Derner na bombardement 

r 

[B] Fellenoord na bombardement 
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3-Zones wederopbouwperiode 
Eerder geeft Beekman al aan, dat het centrum 
altijd een bevoorrechte positie heeft gehad boven 
de andere stadsdelen. Terugkijkend op de jaren na 
de WO II, is dat in die periode niet anders geweest. 
Zoals in veel steden die te maken hebben gehad 
met grootschalige bombardementen gaat oak in 
Eindhoven veel aandacht uit naar het centrum 
gebied en nieuwe uitbreidingen aan de stadsrand. 
Voor het tussenliggende gebied lijkt geen duidelijk 
beeld te zijn wat betreft te nemen maatregelen 
en het lijkt aan concrete ontwerpen voor deze 
gebieden te ontbreken (fig. 06). Het lijkt eerder of 
de maatregelen die in deze zones genomen worden, 
min of meer het gevolg zijn van de geplande 
ingrepen in het centrumgebied en de randzone . 
(Beekman p. 164) 

[1] Wederopbouw centrum 
[2] Nieuwbouw stadsrand 
[3] Tussenzone 

fig 06 Prioriteiten bij de wederopbouw 
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1 2 3 4 5 6 

Net zoals het Eindhovense centrum, hebben ook de Kruisstraat, en vooral het deel Fellenoord het 
zwaar te verduren tijdens de oorlog. De weder opbouwperiode wordt dan ook, zoals op veel plaatsen in 
Eindhoven, gebruikt om grote vernieuwingsprojecten uit te voeren . Doordat de ingrepen in het gebied 
rond de Kruisstraat vaak het gevolg zijn van beslissingen die over andere stukken van de stad gemaakt 
worden, ontstaat een complexe situatie; wat is gepland en wat is het gevolg van ingrepen elders? Ook de 
Kruisstraat en Woenselse Markt liggen in een dergelijke zone, een gebied dat slachtoffer lijkt te worden 
van de ingrepen die elders gedaan worden. In het volgende hoofdstuk wordt de veranderende relatie 
tussen het centrum en Oud-Woensel in een aantal stappen weergegeven. 
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1950- 1960 
Temidden van wat dan nog landbouwgrond is, 
wordt na de WO II begonnen met de aanleg van 
het huidige TU/e terrein [1]. De ontwikkelingen 
rond de aanleg bepalen de uiterste marge 
waarbinnen de John . F. Kennedylaan kan schuiven 
in oostwest richting . De Kruisstraat wordt op veel 
plaatsen verbreed, en de oude bebouwing die de 
oorlog heeft overleefd wordt vaak alsnog gesloopt 
om plaats te maken voor nieuwe winkelpanden. 
De nieuwe bebouwing wordt vormgegeven in voor 
Eindhoven typische wederopbouwarchitectuur, in 
dezelfde stijl als de Demer zodat in de toekomst 
een lange winkelstraat gerealiseerd kan worden 
[2]. Ondertussen is het zuidelijke deel van de 
Kruisstraat, dat met het gebied Fellenoord de 
verbinding vormde tussen Woensel en centrum, 
grotendeels gesloopt om plaats te maken voor 
forse infrastructurele werken op de plaats van de 
fijnmazige structuur die Fellenoord ooit kenmerkte 
[3]. Als schakel tussen de Kruisstraat en De mer 
wordt het Demerplein gepland, als centrale punt 
van het nieuwe centrumgebied. De zuidzijde wordt 
gevormd door het pand waar nu nog steeds de C&A 
in is gevestigd en het bouwblok waar tegenwoordig 
ondermeer de McDonalds een vestiging heeft. De 
pleinwerking van het geplande plein blijft lange 
tijd uit door het uitblijven van een wand aan de 
noordzijde [ 4]. De De mer wordt in deze periode 
bijna geheel herbouwd [5]. 
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1960- 1970 
Aan de oostzijde is het TU/e terrein grotendeels 
voltooid. De Montgomerylaan begint aan deze zijde 
van het gebied rand de Kruisstraat en Woenselse 
Markt steeds meer een visuele afsluiting te vormen. 
Door de forse bebouwing aan de Montgomerylaan 
worden de achterliggende kleinschalige wijken aan 
het oog onttrokken [1]. Daar waar de Kruisstraat 
nag haar oude profiel had, wordt dit veranderd [2], 
zodat de straat over nagenoeg de gehele lengte 
een aansluitende straatwand krijgt. Doordat het 
verkeer een steeds dominantere rol speelt in de 
straat, wordt het steeds moeilijker een relatie aan 
te gaan met de Demer, die zich juist steeds sterker 
profileert als winkelstraat. Een andere oorzaak van 
het verder afnemen van de relatie tussen centrum 
en Woensel, of Demer en Kruisstraat, is de verdere 
kaalslag in het gebied tussen Kruisstraat en 
centrum. Ontwikkelingen blijven uit, en de afstand 
tussen beide stadsdelen lijkt steeds grater te 
worden [3]. 
Inmiddels is het idee van een Demerplein, als 
zijnde een verbindend element tussen noord en 
zuid, verlaten. Het Demerplein, tegenwoordig 
18-Septemberplein wordt afgesloten met 2 
grate bouwmass's, Piazza en Bijenkorf. In plaats 
van een verbinding vormt het plein nu eerder een 
aflsuiting. 

44 

.::::::;;.-

Daar waar de Kruisstraat zich steeds meer 
ontwikkelt richting een winkelstraat waar men 
functioneel winkelt met de auto voor de winkeldeur 
geparkeerd, gaat de Demer steeds sterker 
richting een winkelstraat met landelijke allure. De 
zelfstandige ondernemer vertrekt daarbij langzaam 
uit het straatbeeld, en daarmee oak de woonfunctie 
[5]. 
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1970- 1980 
Anders dan de bedoeling was, liggen de 
ontwikkelingen tussen de Montgomerylaan en 
Kennedylaan stil met een lege vlakte als resultaat, 
aan de oostzijde gaat de wijk plots over in een 
grasvlakte [1]. De gemeente kiester voor om het 
centrum en het nieuw opgeleverde Winkelcentrum 
Woensel (A) als primaire winkellocaties te 
bestempelen. Voor de Kruisstraat wordt gedacht 
aan kleinschalige bedrijven, en er worden weinig 
pogingen ondernomen om de straat verder als 
winkelstraat te profileren. In de wijken rond de 
Kruisstraat ontstaat de eerste verpaupering. Aan 
de Kruisstraat en Woenselse Markt komen steeds 
meer horecazaken, zowel cafes als discotheken [2]. 
De geplande grootschalige bebouwing in het gebied 
Fellenoord laat op zich wachten, onder ander doorde 
afnemende economische groei. Tussen Woensel 
en het centrum ligt nu een open parkeervlakte. 
De laatste oude bebouwing in de zuidelijke punt 
van Woensel verdwijnt door het slopen van de 
Antoniskerk en omringende gebouwen [3]. Het 
plein tussen de nieuwbouw, Piazza en Bijenkorf, 
en de het C&A pand is een drukke verkeersader 
aan de noordzijde, aan de zuidzijde is ze ingericht 
met winkelkiosken. Noord en zuid worden visueel 
en functioneel steeds verder gescheiden [ 4]. De 
Demer trekt als winkelstraat een landelijk publiek 
naar Eindhoven, wat zorgt voor sloop en nieuwbouw 
in de omgeving van de Demer. Door het ontbreken 
van wonen en (auto) verkeer wordt het centrum in 
de avonduren steeds stiller [5]. 
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1980 - 1985 
De legevla kte die langetijd tussen de Montgomerylaan 
en John. F. Kennedylaan heeftgelegen wordtingevuld 
zodat oak de Montgomerylaan voortaan ingebed 
ligt in een stedelijke structuur [1]. De Kruisstraat 
blijft zelfstandige ondernemers trekken, ondanks 
eerdere plannen van de gemeente, waarin geen of 
minder plaats was voor een winkelprogramma. Als 
gevolg van de koerswijziging van de gemeente in 
de periode hiervoor, waarin ze voor de Kruisstraat 
de voorkeur geeft aan bedrijfjes in plaats van 
winkels, gaat de kwaliteit van de openbare ruimte 
achteruit en blijft achter bij het centrum [2]. Oak 
sommige van de omliggende wijken gaan achteruit, 
waaronder de "Trespawijk", de noordelijke 
arbeiderswijk behorende tot de Hemelrijken. In 
de jaren tachtig is geprobeerd woningverbetering 
toe te passen door de woningen grotendeels met 
Trespa-platen te betimmeren [3]. De plannen rand 
de oude Fellenoord komen gereed. Door de grate 
schaal vormt de nieuwe structuur zowel fysiek 
als functioneel een barriere tussen Oud-Woensel 
en het centrum [4]. De Derner en het centrum 
groeien steeds verder uit als winkelgebied met 
regia overstijgende functie. Tevens ontstaan de 
eerste plannen voor een overdekt winkelcentrum, 
de huidige Heuvelgalerie [5]. 
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> 1995 
Aan het begin van het nieuwe millennium wordt 
Winkelcentrum Woensel aangepakt, het gratis 
parkeren verdwijnt er geleidelijk en de openbare 
ruimte wordt opnieuw ingericht. [1]. De Kruisstraat 
en Woenselse Markt vormen, ondanks het feit 
dat ze het als winkelgebied lange tijd zonder 
investeringen hebben moeten stellen, nog steeds 
een winkelgebied dat zich onderscheidt van andere 
winkelgebieden in de stad. Onder de ondernemers 
bevinden zich steeds meer allochtonen, zodat de 
straat langzaam transformeert naar een straat 
waar verschillende culturen samenkomen [2]. In 
plaats van deze ontwikkeling te stimuleren, worden 
plannen gemaakt om juist vanaf de centrumzijde 
beide gebieden met elkaar te verbinden, onder 
andere door het vestigen van winkels in de tunnels 
onder het spoor, helaas met wisselend effect [3]. 
Het 18-Septemberplein is inmiddels verkeersvrij en 
wordt vanaf nieuwe millenium opnieuw ingericht 
zodat het weer als plein kan functioneren, en 
niet puur als verkeerspunt dient [ 4]. Naast 
de impuls in Winkelcentrum Woensel, worden 
op meerdere plekken in de stad grootschalige 
projecten gerealiseerd, zoals de oplevering van de 
Heuvelgalerie, en meer recentelijk Smalle Haven 
[5]. 
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s Ruimtelijke analyse 

De wijk Oud-Woensel, waar de Kruisstraat 
en Woenselse Markt deel van uitmaken, ligt 

ingeklemd tussen grootstedelijke structuren, 
waardoor het een sterk afgebakend gebied is, 
enigzins verborgen achter de Aats die het gebied 
bijna geheel omranden. De grootstedelijke randen 
van het gebied doen niet vermoeden dat zij een 
fijnmazig stukje Eindhoven omsluiten. Echter, achter 
de hoge bebouwing ligt een gebied verscholen met 
niet aileen fijne structuur, maar ook een grote 
diversiteit wat betreft functies en woonmilieus. 
Oud-Woensel vormt als het ware een klein stadje 
in de grotere stadsstructuur die Eindhoven heet. 

Het gebied ligt aan de oost- en westzijde ingeklemd 
tussen de routes naar respectievelijk Nijmegen en 
's Hertogenbosch, aan de noordzijde is het gebied 
op de Ringbaan aangesloten . Via tunnels voor 
langzaam verkeer, zoals fietsers en voetgangers, 
is het gebied verbonden met het centrum. 
Verschillende stedelijke voorzieningen die in de 
directe omgeving liggen zijn het Beursgebouw, 
zowel station Beukenlaan als het Centraal stattion, 
het PSV-stadion en de universiteitscampus. 

RUIMTELIJKE ANALYSE 

Fijnmazige structuur verscholen achter 
stedelijke wanden 
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Driedeling 

Zoals uit de historische studie naar de ontwikkeling 
van Oud-Woensel binnen de structuur van 
Eindhoven naar voren is gekomen, heeft het gebied 
de afgelopen eeuw, en vooral tijdens de naoorlogse 
periode veel tranformaties ondergaan. Zo zijn brede 
verkeersaders aangelegd die het gebied aan vier 
zijden omsluiten; in het zo ontstane binnengebied 
hebben tal van ingrepen plaatsgevonden, sommige 
als onderdeel van een duidelijk plan, andere als 
noodzakelijk gevolg van ingrepen elders. 

Hierdoor is een sterk gevarieerd binnengebied 
ontstaan, met daarin de Kruisstraat en Woenselse 
Markt als belangrijkste ader. Om deze veelheid aan 
stedelijke milieus zo volledig mogelijk in kaart te 
brengen is de ruimtelijke analyse ingedeeld naar 
de drie meest prominente stedelijke elementen die 
onderscheiden kunnen worden . De vier stedelijke 
randen die het gebied omarmen [1], het fijnmazige 
binnengebied met een grate diversiteit aan functies, 
stedebouwkundige structuren en milieus [2] en de 
belangrijkste ader van het gebied, de Kruisstraat 
en Woenselse Markt [3]. 

B 

C D 

[1] De vier stedelijke 
randen die het gebied 
omarmen . 

[2] Het fijnmazige 
binnengebied met 
een grate diversiteit 
aan functies, 
stedebouwkundige 
structuren en milieus. 

RUIMTELIJKE ANALYSE 

[3] De belangrijkste 
ader van het gebied, 
de Kruisstraat en 
Woenselse Markt. 
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Rand en 

Oud-Woensel wordt aan aile zijden aan het zicht 
onttrokken door de verkeersaders die het gebied 
omsluiten. Aan de noordzijde ligtde Kronehoefstraat/ 
Pastoriestraat, onderdeel van de Eindhovense Ring 
[A]. Voor doorgaand autoverkeer zijn twee keer 
twee banen opgenomen, bestemmingsverkeer 
en fietsers maken gebruik van parallelwegen aan 
weerszijden, tevens voorzien van een trottoir voor 
voetgangers. Aileen ter hoogte van de Kruisstraat/ 
Kloosterdreef is een oversteekmogelijkheid, die 
tevens de noordelijke hoofdentree van het gebied 
vormt. De Montgomerylaan [B] vormt aan de 
westzijde de begrenzing van het gebied. Deze 
verkeersader is ruim opgezet met wederom twee 
keer twee rijbanen voor doorgaand verkeer en 
parallelwegen voor bestemmingsverkeer. Er is een 
ruime met groen beplante middenberm aangelegd 
over nagenoeg de gehele lengte, en ook tussen 
de hoofdrijbanen en parallelwegen is royaal groen 
aangebracht in de vorm van hagen, bomen en 
perkjes, het geheel krijgt hierdoor een groen en 
parkachtig uiterlijk. 

A Ring 

Daar waar in het verleden enkel het spoor de 
scheiding vormde tussen Woensel en het centrum, 
is het gebied nu geheel afgesloten van het centrum 
door de kantoren en infrastructuur op deze plek 
[C] . De eens doorgaande noordzuid route die over 
de Derner en Kruisstraat ging lijkt tegenwoordig te 
stop pen na het centrum. Vanaf daar is Oud-Woensel 
aileen te bereiken door te voet of met de fiets de 
serie van tunnels te passeren, om pas na enkele 
honderden meters bovengronds te komen en de 
zuidelijke entree van het gebied te ontwaren. Aan 
de oostzijde ligt de Boschdijk [D], vergelijkbaar 
met de Montgomerylaan, maar smaller van profiel 
doordat maar aan een zijde een parallelweg ligt. 
Groen ontbreekt nagenoeg op dit gedeelte van de 
Boschdijk, waardoor de weg een harde stenige rand 
vormt in tegenstelling tot de Montgomerylaan. 

B Montgomerylaan 

C Tunnel onder Fellenoord D Boschdijk 
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A. Hemelrijken noord 

In de jaren twintig van de vorige eeuw is deze 
buurt aangelegd, een voor die tijd typische 
arbeidersbuurt. De kwaliteit van de woningen staat 
al bijna 25 jaar ter discussie, destijds is geprobeerd 
om door middel van beperkte woninguitbreiding en 
het deels betimmeren van de gevels de kwaliteit 
te verbeteren. Ten dele is dit gelukt, oak nu nag 
reageren honderden jonge gezinnen en starters op 
deze woningen, wanneer er een waning vrijkomt. 
Tach heeft de eigenaar van nagenoeg aile woningen 
in de buurt, Domein, besloten de huizen te slopen. 
De bouwkundige staat is momenteel zo slecht, 
waardoor renoveren onbetaalbaar is geworden 
[1]. In tegenstelling tot de matige kwaliteit van 
de huizen, wordt het gebied gekenmerkt door een 
sterke stedebouwkundige structuur, en zijn de 
woningen gelegen aan groene woonstraten met 
een dorps karakter. Centraal punt in de wijk is het 
Vredesplein, een rechthoekig plein met een dubbele 
bomenrij in het midden. Op de hoeken van het plein 
zijn hoogteaccenten aangebracht in de bebouwing, 
het geheel vormt daarmee een stedebouwkundig 
sterk geheel. Rand dit plein liggen, zoals in oude 
dorpsstructuren, de woonstraten, die door een 
aantal diagonalen met het Vredesplein verbonden 
zijn [2]. Het Vredesplein is niet aileen ruimtelijke 
gezien de kern van deze buurt, oak op sociaal 
gebied vormt deze ruimte het hart van de wijk, 
er worden meerdere malen per jaar activiteiten 
georganiseerd, en het T +Huis is er permanent 
gevestigd, een initiatief om op creatieve wijze 
meer samenhang en binding te creeeren tussen 
verschillende bevolkingsgroepen. Inmiddels bestaat 
dit initatief alweer een aantal jaren, met success 
[3]. 
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Vredesplein 

"Trespa woningen" 
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B. Gildebuurt noord 

Het noordelijke dee! van de Gildebuurt is net zoals 
Hemelrijken noord opgezet als een arbeidersbuurt, 
gebouwd in de jaren twintig om onderdak te 
kunnen bieden aan de vele arbeiders die destijds Arbeiderswoningen 

naar Eindhoven kwamen [1]. Deze buurt is minder 
duidelijk van stedebouwkundige opzet, in plaats van 
een centraal plein vormt hier een schakering van 
open ruimten de kern [2] , daarnaast zijn naast de 
eenduidige straten met arbeiderswoningen ook nog 
verschillende andere typen bebouwing te vinden, 
zoals particuliere woningbouw daterend uit begin 
twintigste eeuw [3] . De kwaliteit van de woningen 
in deze buurt is beter dan die van de woningen in 
Hemelrijken, gemeente en woningcorporatie hebben 
dan ook besloten deze woningen grotendeels te 
behouden. 
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Kern van open ruimten 
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C. Hemelrijken zuid 

Het zuidelijk deel van de Hemelrijken vormt 
de grootste buurt binnen de hier gebruikte 
onderverdeling. Centraal in de wijk zijn de twee 
open ruimten, het van Gentplein [1] en het 
Dreespark [2]. Het van Gentplein is ingericht als 
speelplein voor kinderen door de aanleg van een 
basketball veld, het plein heeft een groen karakter 
door de volwassen bomen die random het plein 
staan. Aan drie randen staat woonbebouwing, aan 
de noordelijke zijde ligt een plint van kleinschalige 
bedrijfjes met op enkele plaatsen wonen op de 
eerste verdieping. De kwaliteit van de openbare 
ruimte is matig, in die zin dat veel achterstallig 
onderhoud te constateren is. Verder naar het zuiden 
toe ligt een tweede open plek, het Dreespark. Wat 
betreft oppervlakte bijna twee keer zo groat als 
het van Gentplein. Het Dreespark bestaat uit een 
grasveld en enkele perkjes. Aan de noordzijde 
staat een beeldbepalende bomenrij. Daar waar 
aan de rand van het park geparkeerd wordt ten 
behoeve van de aangrenzende woningen zijn 
jongere bomen geplant. 
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Boven: Van Gentplein, onder: Dreespark 

Aan de westzijde gaat het park over in de onbestemde 
serie semi-openbare ruimten die is ontstaan door 
de aanleg van een parkeerplaats, het ombouwen 
van een oud schoolgebouw tot appartementen en 
enkele andere nieuwbouwprojecten. 
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De Hemelrijken 

Naast de twee open ruimten vormt het raster 
dat gevormd wordt door de Hemelrijken en de 
dwarsstraatjes, een structurerend element. De 
Hemelrijken vormt van oudsher de belangrijkste 
ader van het gebied. Door het weghalen van de 
prostituees tijdens het beleid van burgemeester 
Sakkers, en het "doorknippen" van de Hemelrijken 
als doorgaande route is de straat een rustige 
woonstraat geworden met aileen op de koppen 
andere functies, zoals een aantal winkels, een 
buurthuis en onderwijsinstelling. Een deel van 
de bebouwing aan de Hemelrijken is in de jaren 
negentig vervangen door nieuwbouw, op andere 
plekken is de originele bebouwing nog te zien, 
op weer andere plekken is meer recentelijk door 
nieuwbouw een impuls gegeven. Aan de zuidzijde 
komt de Hemelrijken uit op de Pastoor Petersstraat, 
die de overgang vormt naar de kantoren in het 
zuidelijke deel van Oud-Woensel. 
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Dwarstraatjes 

Tussen de Kruisstraat en de Hemelrijken liggen 
enkele dwarsstraatjes, waar de oorspronkelijke 
bebouwing van het begin vorige eeuw nag op veel 
plekken aanwezig is. Anders dan de arbeiderswijken 
in het noorden van Oud-Woensel, zijn deze straatjes 
veelal aangelegd in particulier opdrachtgeverschap, 
wat destijds gebruikelijk was (fig. 07). Hierdoor 
hebben deze straatjes een levendig en afwisselend 
karakter. Op een paar plaatsen wordt de 
woonbebouwing onderbroken door andere functies, 
zoals een voormalige broodfabriek en een oude 
basisschool. Aan de zijstraatjes zijn tevens een 
aantal kleine bedrijfjes en winkels gevestigd. 

Bebouwing 
dwarsstraatjes 
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< 1920 
Woningbouw n.a.v. gemeentelijke 
plannen: a is een geheel geplande wijken 

> 1920 
Woningbouw op particulier initiatief: 
wisselende bebouwing aan verbindende 
dwarsstraten 

fig. 07 Verschil manier van woningbouw voor en na annexatie 
in 1920 
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Bedrijventerrein Gildebuurt 
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D. Gildebuurt zuid 

Het zuidelijke deel van de Gildebuurt kent geen 
duidelijke opbouw en lijkt te bestaan uit een mix 
aan functies en sferen. Sobere woningbouw uit 
de wederopbouwperiode ligt aan rustige rechte 
straten, tussen bedrijventerreinen die gedomineerd 
worden door meubelzaken en autohandelaars en 
op momenten bruisen van activiteit. 

Woningbouw Gildebuurt 
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1. Groene overgang 

3. Historische panden 4. Groene overgang 

5. Tunnel Fellenoord 
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Fellenoord 

Op de plaats van de, eens fijnmalige, structuur van 
Oud-Woensel, ligt nu het zakengebied Fellenoord, 
met forse kantoren en een hotel, dat het zakelijk 
hart van Eindhoven vormt. Er is weinig sprake 
van een relatie tussen deze locatie en de rest van 
Oud-Woensel, de overgang wordt gevormd door 
een gebied dat sinds de WO II vele transformaties 
heeft gekend, en daardoor een palet is aan oude en 
nieuwe bebouwing, hoog- en laagbouw, openbaar, 
semi-openbaar en prive domein. Ter illustratie van 
het ontstaan van een dergelijke situatie een korte 
toelichting op de transformatie van het gebied 
rond het Houtplein. Daar waar eerst een oostwest 
verbinding lag tussen Kruisstraat en Hemelrijken in 
hetzelfde stramien als de meer naar het noorden 
gelegen dwarsstraatjes, ligt nu een pleintje. Door 
het weghalen van delen van de oorspronkelijke 
bebouwing en het toevoegen van nieuwe massa is 
hier een driehoekig pleintje dat de indruk wekt hier 
altijd al gelegen te hebben. 
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Op de kop van de Kruisstraat is door slopen van 
de bebouwing in de na-oorlogse jaren een open 
ruimte ontstaan. Met het gereedkomen van 
woonbebouwing eind vorige eeuw is langzaam 
een pleinruimte ontstaan . Momenteel ingevuld als 
groengebied. 
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Ontstaan nieuw plein in oude structuur. De kleurenfoto laat 
het rijtje huizen zien dat over is gebleven van de oude straat 
wand. 
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trottoir rijbaan + fietsers 

2000 5000 

A- A' 

I 
parkeren I 

De Kruisstraat en Woenselse Markt vormden 
vroeger, als onderdeel van de noordzuid route, 
de belangrijkste ader van het gebied, en doen 
dat nag steeds. Minder als doorgaande route, al 
functioneert de Kruisstraat nag steeds als ontsluiting 
van veel van de aangelegen buurten, maar wei als 
winkelgebied. 

Woenselse Markt 

De Woenselse Markt heeft veel van haar 
oorspronkelijke charme verloren, sinds het 
verdwijnen van de dorpskiosk, het slopen van het 
grootste deel van de oorspronkelijke bebouwing, 
en de grate hoeveelheid auto's die tegenwoordig 
gebruik maakt van de Woenselse Markt als 
parkeerplaats. De kwaliteit van de openbare 
ru imte laat op veel plaatsen te wensen over, de 
hoge lichtmasten zorgen in de avonduren voor te 
weinig Iicht op straatniveau, de combinatie tussen 
fietspad en uitritten van de parkeerplaats zorgt voor 
onveilige situaties en de trottoirs zijn te smal om het 
winkelend publiek op een prettige en veilige manier 
te Iaten voortbewegen. De laatste jaren hebben 

A'ook enkele positieve ingrepen plaatsgevonden, zo 
is op een aantal plaatsen door het toevoegen van 
hogere bebouwing geprobeerd de pleinwerking 
weer wat te versterken . 

parkeren fietspad rijbaan fietspad trottoir 

1500 8000 1500 1500 
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Kruisstraat middendeel 

Het middelste deel van de Kruisstraat vormt de 
kern van het winkelgebied met aan weeszijden een 
doorlopende winkelplint. De bebouwing bestaat 
grotendeels uit 4-laags naoorlogse bebouwing met 
winkels en horeca op de begane grond, daarboven 
appartementen. Aan een zijde liggen een vrijliggend 
fietspad en een parkeerstrook, aan de andere kant 
rijden fietsers op de rijbaan. Aan weerszijden is, 
vooral op drukke momenten, de capaciteit van de 
trottoirs niet voldoende. De oorspronkelijke bomen 
zijn bewaard gebleven en komen op enkele plaatsen 
boven de bebouwing uit. 

trottoir fietspad parkeren rijbaan + fietsers trottoir 

2000 1500 6000 5000 2000 
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Kruisstraat zuid 

Dit deel van de Kruisstraat is, als overgang naar de 
zone met kantoren en het centrum, heterogener 
van aard, het kent meer variatie wat betreft 
functie, bebouwingstype en historie. Naast de 
wederopbouwbebouwing door projectontwikkelaars 
die veelvuldig op de Kruisstraat voorkomt, zien we 
ook enkele panden die in deze tijd in particulier 
opdrachtgeverschap zijn gebouwd, zoals ook vaak 
gebeurde bij de wederopbouw van de Derner. 
Daarnaast zijn een aantal historische woonhuizen 
te zien. Wederom is aan een zijde een vrijliggende 
fietsstrook opgenomen, echter aan de andere zijde 
dan in het middendeel. 

C- C' 

trottoir fietsers + rijbaan 

2000 10000 
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parkeren fietspad trottoir 

2000 
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vooroologse 
bebouwing 

wederopbouw
architectuur 

> 1990 

nieuwbouwinitiatieven 
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Monumentale panden/historische opbouw 

Oud-Woensel kent een grote variatie wat betreft 
de historie van de bebouwing. Globaal kan 
gezegd worden dat de Kruisstraat een lint van 
wederopbouwarchitectuur vormt binnen een 
structuur met een diversiteit aan ouderdom. De 
twee arbeidersbuurten in het noorden bestaan uit 
bebouwing uit de jaren twintig van de vorige eeuw, 
de zuidelijke punt juist uit nieuwbouw die varieert 
van jaren zeventig en tachtig bebouwing tot recente 
nieuwbouw. Het tussenliggende gebied bestaat uit 
historische dwarsstraatjes, recente nieuwbouw 
en woningbouwprojecten uit de jaren tachtig en 
negentig. Verspreid over het gebied liggen nog een 
aantal gemeentelijke monumenten en historische 
panden, de een opvallend, de ander verborgen. 

1 2 

4 5 
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Verkeersproblematiek 

Oud-Woensel kampt de laatste jaren met een 
toenemende verkeersdruk. De smalle woonstraten 
kennen bijna allemaal eenrichtingsverkeer, in 
combinatie met langsparkeren. De kwaliteiten 
die sommige straten hebben, zoals de historische 
bebouwing die zeldzaam is in Eindhoven, of de 
heldere stedebouwkundige structuur, wordt op 
veel plekken teniet gedaan door het vele blik in de 
straten. De Kruisstraat vormt de belangrijkste route 
door de wijk, het is voor de omliggende buurten 
vaak de enige ontsluiting en het winkelpubliek 
probeert zo dicht mogelijk bij de winkel te komen 
met de auto. 
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-
Bushalte 

Conflict laden en lassen 
met verkeer 

~. 
• ., Hoofdroutes 

Richting en intenciteit 

Pl 230 parkeerplaatsen gratis 
30 parkeerplaatsen betaald 

P2 62 parkeerplaatsen betaald 
(dwarsparkeren) 

P3 40 parkeerplaatsen betaald 
( Ia ngspa rkeren) 

_Parkeeroverlast tijdens 
Zaterdagmarkt vooral in zijstraten 

_ Tekort aan parkeerplaatsen zuidelijke 
deel Kruisstraat 

_Langparkeerders op Woenselse Markt 
met bestemming elders 

Daarbij dient de Kruisstraat oak als 
bevoorradingsroute voor de winkels, en is het 
voor een deel onderdeel van de busroute. Naast 
de Woenselse Markt, zijn er over de gehele 
Kruisstraat parkeerplaatsen, in de vorm van 
dwars- en langsparkeren. Voor fietsverkeer, en in 
mindere mate oak voetgangers is de Kruisstraat 
een belangrijke route in de noordzuid richting. 
Door de hoge verkeersindentiteit wat betreft auto's, 
komt de Kruisstraat als fietsroute nogal eens in de 
verdrukking. De belangrijke oostwest route loopt 
over de (deels) te slopen van Kinsbergenstraat, en 
gaat na de Woenselse Markt verder naar het oosten 
via het noordelijk deel van de Gildebuurt. 
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Gebruik 

\ 
\ 

De Kruisstraat vormt voor fietsers en voetgangers 
een doorgaande noord-zuid route. In oost-west 
richting is de Van Kinsbergenstraat - Verwerstraat 
- Looier-straat een belangrijke verbinding voor 
langzaam verkeer. 

Autoverkeer komt slechts op enkele plekken de 
wijk binnen: 
[1] Pastoor Petersstraat 
[2] Gildelaan 
[3] Kloosterdreef 
De Kru isstraat vormt voor veel omringende 
buurten de toegangsweg en kent een hoge 
verkeersintensiteit. Ze fungeert niet aileen als 
winkelstraat maar ook als ontsluiting van de wijk . 
Op drukke momenten kan dit tot conflicten leiden . 
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'\ wonen 

wonen boven winkels 

winkels 

kantoren 

I horeca 

- gemengd 

• kleine industrie 

~ onderwijs I cultuur 

Functionele opbouw 

Oud-Woensel kent een grote variatie in historische De historische dwarsstraatjes maken deel uit van 
opbouw en heeft een grote diversiteit aan de woongebieden, maar, langzaam vestigen zich 
functies, zoals wonen, kantoren, winkels en er meer winkeltjes aan huis. In de Gildebuurt lijkt 
bedrijventerreinen. Het vormt daarom ook bijna het enige bedrijventerrein van de wijk gelegen, 
een kleine stad in de stad. De volgende globale maar achter de van Kinsbergenstraat ligt, aan 
indeling kan gemaakt worden; de Kruisstraat met het Vredesplein ook een strook met informele 
Woenselse Markt is het winkelgebied, de zuidelijke bedrijvigheid. 
punt dient de zakelijke dienstverlening, in de 
Gildebuurt is een bedrijventerrein gelegen. Toch 
dekt dit niet de lading, op veel plekken zijn er 
uitzonderingen op te merken op het te verwachten 
programma. 
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6 Ondernemersklimaat 

De Kruisstraat en Woenselse Markt worden 
gekenmerkt door een groat aantal 

zelfstandige ondernemers, waaronder veel 
ondernemers met een niet-Westerse achtergrond. 
Hiermee wijkt het winkelgebied af van andere 
winkelgebieden van redelijke omvang in 
Eindhoven, waar deze combinatie van zelfstandig 
en etnisch ondernemerschap niet of in veel 
mindere mate voorkomt. Op nationale schaal zijn 
meerdere winkelstraten te ontdekken waar etnisch 
ondernemersschap zich heeft geconcentreerd, elke 
middelgrote stad heeft inmiddels wei een, spontane 
of gekunselde, multiculturele winkelstraat. In veel 
gevallen zijn deze straten multicultureel in de zin 
dat er veel culturen vertegenwoordigd zijn onder 
de bezoekers en ondernemers, echter, vaak is de 
opmerking te horen dat de autochtone ondernemer 
en bezoeker verdwenen zijn, waardoor de straat 
minder multicultureel is dan dat ze lijkt. 16 

De Kruisstraat en Woenselse Markt maken hierop 
een uitzondering, het winkelgebied is ontvankelijk 
voor zowel allochtone als autochtone ondernemers, 
voor nieuwe ondernemers en gevestigde en wordt 
bezocht door allochtonen en autochtonen. Doordat 
de casus in die zin afwijkt van andere concentraties 
van etnisch ondernemerschap die eenzijdiger lijken 
te zijn, is gekozen om een kwalitatief onderzoek uit 
te voeren op de locatie Kruisstraat en Woenselse 
Markt, om op die manier te proberen de unieke 
context van het winkelapparaat aldaar te duiden 
en meer inzicht te krijgen in het laagdrempelige 
ondernemersklimaat. 

Doordat kwalitatief onderzoek zich vaak richt op 
een kleine onderzoeksgroep op een specifieke 
plek, om door middel van allerlei vormen van 
onderzoek zoveel mogelijk te weten te komen over 
de te onderzoeken groep op die plek, is het bijna 
onmogelijk om valide uitspraken te kunnen doen 
over algemene wetmatigheden zoals kwantitatief 
onderzoek dat doet. 

ON DERNEM ERSKLIMAAT 

In deze studie is dan ook van beide typen onderzoek 
gebruik gemaakt. Om inzicht te krijgen in de 
problematiek van etnisch ondernemerschap in zijn 
algemeenheid, zijn statistische cijfers gebruikt, 
zoals publicaties van de Kamer van Koophandel 
en de Monitor Etnisch Ondernemerschap, die de 
landelijke trends beschrijven. 

Vervolgens is, om de problematiek op de locatie 
Kruisstraat en omgeving in beeld te kunnen 
brengen, een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. 
Het is immers de vraag of, wanneer de wereld 
om ons heen steeds minder homogeen wordt, 
kwantitatief onderzoek als vanzelfsprekend moet 
worden aangemerkt als de meest valide manier 
van onderzoek doen. Kwantitatief onderzoek en 
statistische gegevens kunnen ons, de samenleving 
en stedebouw als vakgebied, bewust maken van 
het feit dat onze samenleving bestaat uit een 
diversiteit aan culturen. Zo houden instanties, 
in het geval van Nederland het CBS, bij hoe de 
bevolkingssamenstelling van ons land is, welke 
nationaliteiten in welke mate voorkomen in een 
stad, en hoe de verhoudingen in aantal liggen. 

Kwantitatief onderzoek laat ons de diversiteit zien, 
om haar te begrijpen en inzichtelijk te maken 
zijn andere bronnen en manieren van onderzoek 
nodig. Begrijpen van, en inzicht krijgen in de 
verschillende culturen die deel uit maken van de 
omgeving waarvoor stedebouwkundigen plannen 
maken, is belangrijk. Door zich te verdiepen in 
een cultuur of het ontstaan van een fenomeen 
of bepaald verschijnsel, kunnen zaken naar 
boven komen die met enkel kwantitatief wellicht 
niet ontdekt waren. Zo kan een bepaald patroon 
binnen een gemeenschap toegewezen worden aan 
gewoonten behorende bij de betreffende cultuur, 
terwijl het patroon in werkelijkheid bepaald is 
door de historische context. (A. James in Burayidi, 
2000, p. 15-35). Zo is ook het geleidelijk ontstaan 
van de concentratie etnisch ondernemerschap op 
de Kruisstraat eerder gevolg van de beschreven 
historische ontwikkelingen, dan van een eigenschap 
die typisch is voor etnische ondernemers. 
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Een ander argument om een meer inclusieve 
manier van onderzoek uit te voeren op locaties 
die lijken af te wijken van de gemiddelde opgave, 
is het falen van diverse projecten waarin etnisch 
ondernemerschap te eenzijdig wordt benaderd, 
en de eenzijdige manier van onderzoeken tot 
dusver. Zo stelt Rath (2006) in zijn publicatie "Van 
achterstand naar consumptie en vertier" dat etnisch 
ondernemerschap nog steeds voornamelijk wordt 
benaderd vanuit etnisch-cultureel oogpunt, waarbij 
de markt en de wijze waarop deze wordt gereguleerd 
geheel buiten beschouwing worden gelaten. In 
andere gevallen ligt de focus juist (te) sterk op het 
begrijpen van het gedrag van een groep, vanuit de 
groep zelf geredeneerd, maar worden ruimtelijke 
aspecten niet meegenomenY Door in deze studie 
een stedebouwkundige insteek te hanteren, in 
combinatie met een micro-sociologisch onderzoek 
wordt gepoogd een stap te doen in de richting van 
een meer inclusieve manier van stedebouw en 
stedebouwkundig onderzoek bedrijven. 
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6.2 Aanpak 

Het onderzoek is uitgevoerd in vijf fasen. 
AI bij een eerste inventarisatiebezoek wordt 
duidelijk dat op de Kruisstraat en Woenselse Markt 
veel zelfstandige ondernemers zijn gevestigd, 
waarvan bijna een derde deel als etnisch 
ondernemer bestempeld kan worden, cijfers 
van de Kamer van Koophandel bevestigen deze 
constatering . Vervolgens is verder gegaan met het 
veldwerk, bij aile zelfstandige ondernemers is een 
introductiebrief bezorgd waar in begrijpelijke taal 
wordt uitgelegd wat het doel is van het onderzoek 
en waarin een eerste bezoek staat aangekondigd. 
Naar aanleiding van de introductiebrief zijn de 
ondernemers bezocht, en uitgenodigd voor een 
gesprek, op een door de ondernemer gekozen 
tijdstip en locatie, veelal de winkel zelf. Tijdens 
een serie bezoeken aan het gebied zijn tien 
ondernemers ge·lnterviewd. Meestal zijn maximaal 
twee interviews per keer afgenomen, waarbij een 
interview gemiddeld 45 minuten duurde, met een 
uitschieter tot 2 uur. Meteen na de bezoeken zijn 
de interviews uitgeschreven. Parallel aan deze 
interviews hebben gesprekken plaatsgevonden 
met zogeheten sleutelfiguren, personen die voor 
nieuwe input en nieuwe contacten kunnen leiden. 
Zo hebben onder meer gesprekken plaatsgevonden 
met dhr. E. Lubbers, hoofd E.Z. bij de gemeente 
Eindhoven, dhr. A. van der Sanden, werkzaam bij 
onderzoeksbureau Polyground in Eindhoven en 
Coordinator Bedrijfspunt, mevr. E. Vervloesem, 
als PhD student werkzaam op de Technische 
Universiteit Eindhoven en bezig met een kwalitatief 
onderzoek onder migranten in Rotterdam en dhr. 
H. van Melis, bewoner van het gebied en tevens 
amateu rh istoricus. 

De informatie uit de interviews, gekoppeld aan 
gegevensuitdiverse publicaties, isdaarna uitgewerkt 
en vertaald naar een bruikbaar instrument dat 
inzicht geeft in het ondernemersklimaat ter plekke 
en dat een middel vormt bij het uitzetten een 
ontwikkelingsprogramma in de toekomst. 
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Ontwikkeling van het instrument 

omzetten gegevens naar bruikbare ondernemersprofielen 

[A] Op basis van het veldwerk 

Gesprekken met 
• 2 autochtone ondernemers en 

8 etnische ondernemers in het gebied 
• 2 etnische ondernemers elders 
• 1 autochtone ondernemer elders 
• sleutelfiguren 

' + nauwkeurig beeld ondernemerschap 
- aantal profielen = aantal ondernemers 

[B] Criteria zoals in beleid 

Indeling zoals in publicatie K. v. K, 
beleids-stukken 

+ duidelijk toetsbare profielen 

- doet geen recht aan specifieke context 

Middenweg op basis van vastgesteld onderscheid 

Resultaat: 7 ideaaltypen 
- gebaseerd op criteriologie 
- ingekleurd met veldwerk 

Doel: ZINVOLLE SELECTIE selectie distilleren uit stroom van informatie 
en NUANCES aanbrengen in persoonlijke verhalen 

[A] Op basis van het veldwerk Gebrek aan collectief door 
- felle concurrentie wanneer actief op gedeelde 
markt Diversiteit wat betreft: 

1. etniciteit: - onbekend met fenomeen winkeliersvereniging 
- 90 autochtonen/ 40 allochtonen 
- 15 nationaliteiten 
2. vestigingsperiode: 

8 maanden < vestigingsperiode > 100 jaar 
3. bedrijfscultuur 

- 110 zelfstandige ondernemers 
- 20 franchise, nationale ketens 
- 10 overig 

Vestigingsfactoren vanuit ondernemers 
- centrale Jigging t.o. v. centrum 
- doorgaande noord/zuid route 
- betaalbare huren in verhouding tot locatie 
- aanwezigheid compleet voorzieningen aanbod 
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- aantal statische individuen in dynamische 
omgeving 

Collectief wat betreft gevoel achtergesteld te 
zijn 
- regelgeving gemeente 
- gebrekkige inrichting openbare ruimte 
- scheve verhouding in besluitvorming 

Overige bevindingen 
- ondanks regulatie in non-food heerst het gevoel 
dat daarin oververtegenwoordiging is 
- weinig leegstand, wei relatief veel wisselingen 
- uitbreiden wordt bemoeilijkt door parkeerbeleid 
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Naaimachine handel Tielemans, begin vorige eeuw en anno 2008 

Turkse bakkerij sinds 1998, naast 
Outlet-store sinds 2008 

Slagerij Beerens, in de jaren net na de oorlog en anno · 

Vermelding modehuis Bastiaans in de telefoongid ( 1934) 

Gevarieerd ondernemersklimaat 

Enkele zaken hebben een lange historie en zijn 
al generaties lang verbonden met het gebied. Ter 
illustratie, Slagerij Beerens is al meer dan tachtig 
jaarop dezelfde locatie gevestigd, oak kledingwinkel 
Bastiaans is al terug te vinden in een telefoongids 
uit 1934 als "koopman in manufacturen". Op de 
hoek van de Woenselse Markt en de Kruisstraat/ 
Kloosterdreef is naaimachinehandel Tielemans al 
meer dan 100 jaar gevestigd. 

Tegenover de zaken die lange tijd terug gaan wat 
betreft hun vestigingsperiode staan hedendaagse 
fenomenen zoals outlet-stores, die voor een korte 
periode in het gebied neerstrijken, en even zo snel 
weer zijn verdwenen. 
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Gedurende de onderzoeksperiode 2007- 2008 heeft 
dit verschijnsel zich op twee plekken voorgedaan. 
Tussen deze twee uitersten in, bevindt zich een scala 
aan ondernemers, zowel allochtoon als autochtoon, 
die langere of kortere tijd in het gebied zijn 
gevestigd. Deze mix aan ondernemers zorgt dat de 
Kruisstraat en Woenselse Markt zich onderscheidt 
van en andere winkellocaties in Eindhoven, maar 
oak van andere zogeheten multiculturele straten 
in Nederland, waar over het algemeen het aantal 
autochtone ondernemers nihil is. 18 
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Overzicht etnische ondernemers 

In tegenstelling tot veel andere concentraties van 
etnisch ondernemerschap, is op de Kruisstraat nog 
steeds een mix aanwezig van zowel allochtoon als 
autochtoon ondernemerschap. Op bovenstaande 
afbeelding is te zien waar de etnische ondernemers 
zich bevinden aan het winkellint. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

Istanbul Market 
Chinees Cafetaria 
Cafe Fidan Woenselse Markt 
HISAR supermarkt 
Chinees Restaurant Peking, 
GEMA Discount Market 
NIMET Turkse Bakker 
Pizzeria Pisa 
Reisburo Aktas 
Chinees Restaurant paradijs Sanglee 
Sphinx Shoarmazaak 
Grieks restaurant Athena 
Bakkerij Hizmet 
Belwinkel ORCOM International 
Kadoland 
NAZ Oriental Shop 
II Gardino. Italiaans Restaurant 
Shoarmatent Jerusalem 
Palar at Work uitzendburo 
Haidari Kleding reparatie 
Haidari Kledingreparatie 
Toko Jakarta, Indonesisch Afhaalcentrum 
Chinese Winkel 
Image Kapsalon 
Sanglee Superstore 
Marokkaanse kapper 
Chinees Rest. King Hung 
Avondwinkel 
Bethlehem Shoarmazaak 
Ijssalon Verona Kruisstraat 
Sang Lee Chinees Rest. 
Yi Ren Tang Accupuntuur 
Juwelier Yildrim 
Juwelier Kyumcu 
Money Transfer Woenselse 
Russische winkel 
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[B] Criteria naar beleid 

Een andere indeling die gemaakt kan worden is een 
onderscheid zoals ook de gemeente en instanties 
dat aanhouden, bijvoorbeeld naar branchering. 
Voor de Kruisstraat en Woenselse Markt kan dan 
de volgende indeling gemaakt worden: 

Detailhandel en reparatie 68 

Logies, maaltijd- en drankverstrekking 22 

Vervaardiging voedsel, materialen, machines 12 

Overige zakelijke dienstverlening 7 

Onderwijs, gezondheid, welzijn, maatschappelijke 
instelling, sport, cultuur 6 

Vervoer, post, telecommunicatie 4 

Handel en reparatie auto's en motoren 3 

Overige dienstverlening 3 

Computerservice en informatietechnologie 2 

Overig/divers 12 

Om een realistisch beeld te schetsen van het 
ondernemersklimaatterplekkewordteen middenweg 
gezocht tussen beide soorten beschrijvingen, zodat 
de karakteristiek van het gebied ingekleurd kan 
worden met de verschillende typen ondernemer 
die het gebied rijk is. Op basis van factoren die 
naar voren zijn gekomen uit de beide soorten 
beschrijving van het ondernemersklimaat worden 
een zevental ideaaltypen geconstrueerd, om zo 
enerzijds een selectie te kunnen distilleren uit de 
stroom van informatie, en anderzijds nuances te 
kunnen aanbrengen in de persoonlijke verhalen 
zoals die opgetekend zijn tijdens de interviews. Een 
korte introductie van het begrip ideaaltype is hier 
op zijn plaats, daar het een begrip is dat vaak in de 
sociologie wordt gebruikt, maar minder bekend is 
binnen het stedebouwkundig onderzoek. 
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Het ideaaltype 

Om een verschijnsel of een bepaalde ontwikkeling 
te begrijpen, in dit geval de concentratie van 
etnische ondernemers in de stedelijke context van 
de Kruisstraat, wordt in de sociologie onder meer 
gebruik gemaakt van "de ideaalfiguur", of "het 
ideaaltype". Het gebruik maken van een ideaaltype 
is ontstaan binnen het werk van de Duitse socioloog 
Max Weber (1864 - 1920), hij pleitte voor een 
wetenschap die het noodzakelijk handelen wil 
begrijpen en introduceerde daarvoor het begrip 
"ideaaltype" of "ideaalfiguur" (Zuurmond, 1994). 
Ook al doet de term ideaaltype anders vermoeden, 
is een ideaalfiguur geen beschrijving van een 
"ideale situatie" en is het niet per definitie een 
reconstructie van een "type persoon", zo beschrijft 
Zuurmond bijvoorbeeld verschillende ideaaltypen 
van bureaucratisering. 

In zijn stud ie naareen herorientatie op het ideaaltype, 
omschrijft Zuurmond dit onderzoeksinstrument als 
volgt: "Een ideaaltype is een gedachtenconstructie, 
die de betekenisvolle kern van een bepaalde 
ontwikkeling weergeeft [ ... ]en daarmee niet bedoeld 
om te generaliseren over personen of groepen 
mensen". Het is enerzijds bedoeld om een een 
zinvolle selectie te distilleren uit de stroom feiten 
en cijfers die een onderzoeker kan tegenkomen, 
en anderzijds om nuances te kunnen aanbrengen 
in iemands persoonlijke verhaal. Datgene wat van 
invloed is geweest op het ontstaan van een bepaald 
fenomeen, kan zo verklaard worden (Goddijn,1980, 
in P. Zuurmond p 21). Door het beeld van de 
Kruisstraat te schetsen in de vorm van ideaaltypen, 
wordt geprobeerd de straat als geheel een stem 
te geven in de analyse. Op deze manier ontstaat 
geen statistische opsomming, maar juist een 
instrument dat, samen met de andere delen van 
de analyse, de onderzoeker doet beseffen hoe de 
specifieke context in elkaar steekt waarbinnen het 
vestigingsmilieu rond de Kruisstraat en Woenselse 
Markt is ontstaan. Het opnemen van de ideaaltypen 
in dit onderzoek heeft vooral tot doel een beeld 
te kunnen schetsen van het ondernemersklimaat 
ter plekke en dat beeld te kunnen begrijpen zodat 
het gebruikt kan worden bij het uitzetten van een 
ontwikkelingsprogramma in de toekomst. 
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Het creeeren van het ideaaltype 

Wanneer onderzocht wordt waarom op de 
Kruisstraat in Eindhoven een concentratie etnische 
ondernemerschap voorkomt, wordt door het 
aanhalen van het woord "etnisch" al benadrukt 
dat er twee soorten ondernemers zijn, zij met een 
etnisch karakter en zij die dat niet hebben. Voor 
beide groepen zullen wellicht andere belangen 
hebben gewogen in hun beslissing om zich te 
vestigen in het gebied, zo kunnen twee ideaaltypen 
worden geconstrueerd . Door een inventarisatie ter 
plekke en het bestuderen van statistische gegeven, 
blijken er binnen beide groepen ondernemers ook 
wezenlijke verschillen te zijn ten opzichte van 
elkaar, zodat niet een ideaaltype geconstrueerd 
kan worden om het handelen van de groep te 
beschrijven. Door telkens deze verschillen op te 
zoeken kunnen gaandeweg een aantal ideaaltypen 
opgezet worden. 
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Voor het ontwikkelen van de ideaalfiguur hebben 
diverse bronnen gediend (Zuurmond, p. 26). 
• bestaande wetenschappelijke inzichten 

zoals studies over migrantondernemers en 
sociaaleconomische studies naar het inzetten 
van etnisch ondernemerschap binnen een 
marktstructuur, 

• historische exposes zoals een studie naar de 
ontwikkeling van de locatie, of een uiteenzetting 
over ondernemerschap onder allochtonen in het 
verleden, 

• persoonlijke ervaring en inturtie, naarmate 
men meer betrokken raakt bij het gebied en 
inzicht verkrijgt in de onderzoeksgroep, raakt 
men ook meer bedreven in het omgaan met 
minderheden, 

• interviews; door het houden van interviews 
komen de verschillen boven die er kunnen zijn 
tussen het algemeen geschetste beeld en de 
specifieke werkelijkheid op de plek. 

79 



De 7 ideaaltypen 

Op basis van de informatie uit deel I van de 
studie, de literatuurstudie, de interviews, en 
statistische gegevens uit de rapportage "AIIochtone 
Ondernemers in Eindhoven"en de "Monitor 
Etnisch Ondernemerschap", zijn de ideaaltypen 
samengesteld. Omwille van de gewenste privacy 
van enkele van de ge"interviewde personen, is 
gekozen om overal fictieve namen te gebruiken. 
In de begeleidende impressie van de locatie is 
telkens globaal aangegeven op welke locaties 
het ideaaltype voorkomt zodat duidelijk wordt in 
hoeverre een bepaald ideaaltype bijdraagt aan het 
beeld van de Kruisstraat. 
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De ingeburgerde etnische eetgelegenheid 

De Indonesische mevrouw Adinda is met haar 
71 jaar al wat op leeftijd, en runt al 21 jaar een 
afhaalcentrum voor Indonesische gerechten. Ze 
heeft in haar zaak een klein aantal zitplaatsen 
neergezet, maar is vooral gericht op het afhalen 
van kleine maaltijden tot complete buffetten. Vooral 
voor dit laatste komen haar klanten uit geheel 
Eindhoven en omgeving. Wat betreft het afhalen 
van kleine maaltijden, zoals in de kantoorpauze 
merkt ze de laatste jaren een flinke terugslag, ze 
ervaart steeds meer concurrentie van de shoarma 
en kebab zaken, maar ook van Nederlandse 
bakkers en slagerijen die belegde broodjes gaan 
verkopen en zo een functie als lunchroom erbij 
krijgen. 

Waarschijnlijk heeft ze in het verleden niet de 
meest verstandige keus gemaakt wat betreft 
financieringsconstructie, het liefst zou ze na zoveel 
jaar werken toch eens willen stoppen, ook vanwege 
haar gebrekkige mobiliteit, maar dat is niet zomaar 
haalbaar. Ze huurt immers het kleine pand en heeft 
aileen de inboedel als eigen bezit, de verkoop van 
die inboedel is niet voldoende om op haar oude dag 
van te Ieven. Met de andere ondernemers, of het nu 
autochtonen of allochtonen zijn, heeft ze niet zoveel 
op, iedereen moet zijn eigen boterham verdienen 
stelt ze. Destijds zijn voor haar vooral de locatie 
in combinatie met de lage huur doorslaggevend 
geweest. De huur lag destijds veel lager dan in 
het centrum, en je zat toch aan een drukbezochte 
route, nu nog steeds trouwens, merkt ze op. Wei 
maakt zeals kanttekening dat de huren gigantisch 
gestegen zijn en nu bijna op hetzelfde niveau 
zitten als in het centrum terwijl haar omzet juist 
Iicht terugloopt door de toenemende concurrentie. 
Verder bezuinigen op bijvoorbeeld personeel is 
niet mogelijk, ze doet aile werkzaamheden samen 
met haar man, ze moet dus tegenwoordig met wat 
minder geld rondkomen en hoopt het zo nog een 
paar jaar vol te houden. 
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• De Oosterse supermarkt 

Alzeidi, !ranees. Alzeidi is een jonge ondernemer, 
38 jaar, en maakt deel uit van een nieuwe groep 
niet-Westerse ondernemers; tot voor kart waren 
het immers vooral Chinezen, Turken en Marokkanen 
die een eigen zaak hadden. Sinds 10 jaar is hij in 
Nederland en sinds 1,5 jaar runt hij een kleine 
supermarkt, in de periode daarvoor heeft hij in 
diverse asielzoekerscentra gezeten en had weinig 
uitzicht op een baan . Hij verontschuldigt zich dan 
ook voor het feit dat hij gebrekkig Nederlands 
spreekt, maar geeft aan dat hij over het algemeen 
wei begrijpt waarover gesproken wordt. Hij huurt 
de beneden etage van een pand, waarbij het 
voorste deel als winkel wordt gebruikt en het 
achterste deel als magazijn. Zowet het pand ats het 
interieur zijn enigszins verouderd, het betreft hier 
een pand uit de naoorlogse wederopbouwperiode, 
en kan een opknapbeurt gebruiken. Wie dat gaat 
doen, en wanneer is onduidelijk. Het pand wisselt 
regelmatig van eigenaar, de huidige eigenaar is een 
Nederlander, hij verhuurt de winkel aan Alzeidi, 
de etages daarboven zijn vertimmerd tot wei 14 
appartementen . Zetf woont Afzeidi met zijn vrouw 
elders in Eindhoven. es, het is geheel door eigen 
familie gefinancierd. 

Doordat hij nog in de opstartfase zit van zijn 
onderneming, richt hij zich nog voornamelijk 
op de eigen groep en niet zozeer op autochtone 
Nederlanders, wat ook terug te zien is in het 
assortiment dat bijna geheel bestaat uit niet
Nederlandse producten, op enkele versproducten als 
sla en komkommers na, die buiten staan uitgestald, 
soms tot ergenis van de buurvrouw. Tach komen er 
ook aardig wat autochtone Nederlanders bij hem 
tangs, doordat zij zijn winkel passeren wanneer ze 
over de Kruisstraat lopen. 
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Toen hij destijds de onderneming opstartte heeft 
hij vooral gekeken naar de locatie, waar kan ik 
betaalbaar huren? In mindere mate lijkt hij een 
marktverkenning gedaan te hebben. 

Voordat Alzeidi hier een supermarkt began, was 
er ook een zelfde soort supermarkt in het pand 
gevestigd, die is over de kop gegaan. Volgens 
Alzeidi niet omdat de markt verzadigd was, maar 
omdat de vorige ondernemer niet bekwaam was. 
Voor de financiering heeft hij geen gebruik hoeven 
maken van banken of andere instanties, het is 
geheel door eigen familie gefinancierd. Alzeidi 
heeft geen personeel in dienst, dat is nu nog te 
duur, en runt de onderneming samen met zijn 
vrouw. Ze hebben zoals velen, gekozen voor een 
eenvoudige rechtsvorm, die weinig organisatie 
met zich meebrengt, maar wei persoonlijke 
aansprakelijkheid als gevolg heeft. 

Alzeidi is tevreden over de locatie, de Kruisstraat 
is een doorgaande route voor voetgangers en 
fietsers. Aileen aan de straatinrichting zou een 
en ander verbeterd kunnen worden, betere 
verlichting in de avonduren, trottoirs met meer 
loopruimte en betere parkeeroplossingen. Aan het 
feit dat een verscheidenheid aan nationaliteiten 
ondernemerschap bedrijft op de Kruisstraat, hecht 
hij weinig waarde. Hij is niet aangesloten bij een 
winkeliersvereniging, en heeft niet zoveel te maken 
met de andere ondernemers stelt hij. Wanneer de 
zaken goed blijven gaan, wit hij op de Kruisstraat 
blijven zitten, het is een prettige locatie. 

81 



De 1\Jederlandse cafetaria 

Anja is rond de zestig jaar oud en samen met haar 
man uitbater van een cafetaria. Inmiddels alweer 
13 jaar. In die tijd heeft ze veel zien veranderen, 
en doelt daarmee, enigszins sarcastisch op de 
toename van etnische ondernemers. 

Ze noemt onder meer de overlast op straat en de 
onprettige situatie in de avonduren, echter een 
duidelijk verband tussen deze toenemende overlast 
en de aanwezigheid van etnische ondernemers 
geeft ze niet, waarna ze haar mening over etnische 
ondernemers in de straat weer wat afzwakt. 
Eigenlijk heeft ze er niet zoveel mee te maken, 
natuurlijk merkt ze het in de omzet wanneer de 
zoveelste shoarmazaak opengaat, maar na een 
tijdje stabiliseert de situatie weer, en verdwijnt er 
ergens anders wei weer een horecazaak waardoor 
de balans altijd ongeveer gelijk is. 

82 

Ze heeft een klantenkring die grotendeels uit de 
directeomgeving komt, deels bestaatze uittoevallige 
voorbijgangers, deels uit klanten die haar al jaren 
weten te vinden. Sinds de oplevering van het pand 
in 1956 is er al een cafetaria in gevestigd, sommige 
klanten komen er al sinds die beginperiode. Ze is 
ook aangesloten bij de winkeliersvereniging, maar 
het is moeilijk om collectief wat van de grond te 
krijgen. Er zijn bijvoorbeeld pogingen ondernomen 
om op vrijdagavond een avondopenstelling in 
te voeren, maar doordat zo weinig ondernemers 
daadwerkelijk meedoen, stranden initiatieven 
snel. 

Deels heeft dat laatste ook te maken met de 
onprettige sfeer die er heerst door de slechte 
straatverlichting. 1\Ja 8 jaar overleggen is er nieuwe 
straatverlichting geplaatst, maar die geeft erg weinig 
Iicht waardoor het 's avonds niet prettig toeven is. 
Over de straatinrichting heeft mevrouw verder niet 
zoveel commentaar, het is meer de regelgeving 
en het idee dat de Kruisstraat achtergesteld wordt 
ten opzichtte van andere winkelgebieden die haar 
storen. Voor mevrouw was de locatie destijds niet 
zo van belang, ze wilde graag een zaak als deze 
beginnen, en kende de vorige eigenaar. Samen 
met haar man heeft ze toen het hele pand gekocht, 
de cafetaria beneden voortgezet, en de etages 
daarboven gebruiken ze als woning. 
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• De Turkse bakker 

Berker, van Turkse afkomst en al 30 jaar woonachtig 
in Nederland, is de eigenaar van een Turkse 
bakkerij, waar tevens Doner kebab wordt verkocht. 
De klanten kunnen kiezen om de etenswaren mee 
te nemen, of om plaats te nemen in het restaurant 
dat tussen de bakkerij en de toonbank in is gelegen. 
Berker spreekt perfect Nederlands, en maakt 
zelfs veelvuldig gebruik van typisch Nederlandse 
gezegden; "als ik een leeg blik cola op de stoep 
voor mijn zaak gooi dan ligt er zo een hele berg, 
verkeerd voorbeeld doet verkeerd volgen, of het nu 
Turken, Marokkanen of Nederlanders zijn". 

Hij heeft een goed lopende zaak met 5 
personeelsleden. Zelf is hij vaak aanwezig, soms 
om de boel in de gaten te houden en zaken te 
regelen, andere keren om oak plaats te nemen 
achter de toonbank. Doordat Berker al zo lang 
in Nederland is, heeft hij eigenlijk een dubbele 
culturele achtergrond, waarvan hij gebruik maakt; 
hij bedient twee markten, die van de allochtone 
en die van de autochtone klanten. Zijn autochtone 
klanten komen uit de directe omgeving, zijn Turkse 
klanten uit een grotere straal rand de Kruisstraat. 

Door zowel bakkerij, afhaalcentrum en restaurant 
te zijn, is hij een voorbeeld van marktverbreding. 
Voordat Berker deze bakkerij began, zat er, 
weliswaar nag in het oude pand, oak een bakkerij. 
Het oude pand is ongeveer 10 jaar geleden 
gesloopt, daarvoor is dit nieuwe pand in de plaats 
gekomen. Het pand ziet er door haar relatief jonge 
bouwjaar nag verzorgd uit, en Berker is momenteel 
bezig om de pui en luifel van de winkel op te 
knappen, iets wat veel etnische ondernemers op 
het moment doen. Berker huurt de diepe beneden 
verdieping, de etages daarboven bestaan uit ruime 
a ppa rtementen. 

Berker heeft het idee datde Kruisstraatachtergesteld 
wordt door de gemeente ten op zichtte van het 
centrum of bijvoorbeeld Winkel Centrum Woensel. 
Daarbij wijst hij op de slechte kwaliteit van de 
openbare ruimte, de slechte straatverlichting, de 
minder fraaie bestrating en de logistiek onlogische 
ophaal van vuilnis, meestal rand twee uur in 
de middag, zodat de halve dag opgestapelde 
vuilniszakken het straatbeeld bepalen. 

ONDERNEMERSKLIMAAT 

Berker is in zekere zin oak vernederlandst, daar 
waar veel ondernemers uit niet-Westerse Ianden 
zich niet organiseren en niet aansluiten bij een 
ondernemersvereniging omdat ze minder waarde 
hechten aan het collectieve aspect, ervaart Berker 
de vaak terughoudende en passieve houding van 
de winkeliersvereniging en sommige ondernemers 
als negatief. Deze vernederlandste houding zullen 
we in de toekomst vaker tegenkomen, wanneer de 
eerste generatie ondernemers langzaam verdwijnt 
om plaats te maken voor de twee generatie, die 
hier is op gegroeid en wiens bedrijven steeds meer 
overeenkomsten zullen hebben met de autochtone 
ondernemingen. 
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De Chinese cafetaria 

Landelijk is het al een aantal jaren een steeds 
vaker voorkomend verschijnsel. Chinezen die de 
typisch Nederlandse cafetaria's overnemen en het 
traditionele Nederlandse assortiment voortzetten en 
soms aanvullen met een aantal Chinese gerechten 
als Chinese soep of een eenvoudige rijsttafel. Zowel 
aan de binnen- als buitenzijde is weinig te merken 
van de Chinese cultuur, het dienstdoende echtpaar 
verstaat perfect Nederlands, en is druk bezig, met 
het helpen van klanten en het zaken doen met een 
Nederlandse vertegenwoordiger. De bereidheid om 
mee te doen aan een onderzoek is niet groot, de 
zaken gaan goed, en direct Ievert meedoen aan 
een onderzoek niet iets op. In tegenstelling tot 
vele andere ondernemers is men tevens eigenaar 
van de zaak. De ruimten die men niet zelf gebruikt, 
verhuurt men aan derden. Het grootste deel van de 
klanten bestaat uit Nederlanders, slechts een enkele 
keer komt iemand uit de eigen groep binnen. 
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• De belwinkel 

Ibrahim, 27 jaar en eigenaar van een winkel in 
telefoonartikelen. Ibrahim is in Nederland geboren, 
zijn ouders in Marokko. Hij heeft in Nederland 
onderwijs gevolgd, en heeft in vergelijking tot 
de eerste generatie allochtonen een kleinere 
achterstand op het gebied van taal en kennis van 
de Nederlandse wet- en regelgeving ten opzichtte 
van de autochtone bevolking. Hiermee doet hij 
zijn voordeel, zijn onderneming wordt gekenmerkt 
door een grotere mate van professionalisering en 
hij richt zich niet meer puur op de eigen groep, 
waarbij hij gebruik maakt van zijn dubbele culturele 
achtergrond . Zijn onderneming komt wat betreft 
bedrijfsvoering en organisatie sterk overeen met 
een autochtone onderneming, zo is hij aangesloten 
bij de ondernemersvereniging en heeft samen met 
de Kamer van Koophandel een ondernemingsplan 
opgesteld. Hij heeft twee personeelsleden in dienst, 
beide ook van Marokkaanse afkomst. Hiertoe is hij 
enigszins gedwongen vanuit zijn sociale netwerk, 
maar doordat er voldoende goed aanbod is onder 
Marokkaanse jongeren die een baan zoeken in 
de detailhandel, maakt het voor de kwaliteit van 
zijn onderneming niet uit of hij een Marokkaans of 
Nederlands persoon in dienst zou nemen. 

ONDERNEMERSKLIMAAT 



16. Op verschillende discussiefora waar men de gang van 
zaken rond de herstructurering van de Amsterdamse Java
straat bespreekt, klinkt een negatieve toon wat betreft de 
plannen rond het stimuleren van etnisch ondernemerschap, 
het zou aileen maar verloedering veroorzaken en autochtone 
ondernemers en bezoekers buitensluiten. Eenzelfde klank is te 
horen in discussies over de plannen om van de Haagse Paul 
Krugerlaan "de multiculturele winkelstraat van Nederland te 
maken". 

17. Rath geeft in zijn publicatie "Van achterstand naar vertier" 
(City Journal, 3; 2006) aan dat etnisch ondernemerschap nog 
steeds voornamelijk wordt benaderd vanuit etnisch-cultureel 
oogpunt, waarbij weinig aandacht is voor de economische kant 
van het zelfstandig ondernemerschap onder allochtonen. Zelf 
hanteert hij in zijn publicatie een meer inclusieve benadering, 
en behandelt ook enkele geografische aspecten. Een duidelijke 
ruimtelijke component ontbreekt echter ook in het werk van 
Rath. Ameyaw (Burayidi, 2000) noemt juist een voorbeeld 
waarbij de nadruk is gelegd op ruimtelijke factoren, maar 
waarbij het bijbehorende sociale gedrag niet is bestudeerd; 
in Surrey, Canada is tegemoet gekomen aan de behoefte van 
East Indians naar huizen waar zij hun gemeenschapsgevoel 
kunnen uiten, grate huizen voor hele families. Het effect op de 
openbare ruimte van deze manier van samenleven is echter 
niet meegenomen, zodat die daar niet voor geschikt is, en de 
autochtone bevolking wordt nog sterker geconfronteerd met 
de andere manier van Ieven van de East Indians, wat zorgt 
voor spanningen .. Juist de combinatie tussen verschillende 
benaderingen zou voor nieuwe inzichten kunnen zorgen. 

18. Op de Amsterdamse Javastraat is het aantal etnische 
ondernemers meer dan het dubbele van het aantal autochtone 
ondernemers, ook op de Haagse Paul Krugerlaan vormen 
autochtone ondernemers eerder een uitzondering . Op de 
Kruisstraat lijkt een evenwichtige mix te zijn. 
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1 Conclusie verkenning 
De Kruisstraat en Woenselse Markt vormden, 
samen met de zuidelijke punt van Oud-Woensel , 
in de jaren voor de oorlog een klein stukje 
stedelijk Eindhoven. Het gebied werd gescheiden 
van het centrum door het spoor. Men vond er 
diverse winkels, horecazaken, een eigen kerk en 
onderwijsvoorzieningen binnen een structuur 
van smalle straatjes en belangrijke wegen zoals 
de Kruisstraat. Tijdens de oorlog is de strook die 
de overgang vormde tussen Oud-Woensel en het 
centrum, hevig getroffen door bombardementen . 
Deze gelegenheid wordt aangegrepen om in de 
jaren na de oorlog het centrum te herontwikkelen, 
wat ten koste gaat van de wederopbouw van Oud
Woensel. Er is vanaf dat moment steeds minder 
sprake van een relatie tussen beide delen, en het 
gebied rand de Kruisstraat en Woenselse Markt 
lijkt zich meer en meer te ontwikkelen tot een 
gebied met een geheel eigen karakteristiek. Niet 
bepaald door (ambiteuze) plannen van gemeente 
of projectontwikkelaars zoals in het centrum, 
eerder het uitblijven hiervan heeft ervoor gezorgd 
dat een stedelijke structuur is ontstaan waarbinnen 
zich een laagdrempelig vestigingsklimaat heeft 
ontwikkeld. Een structuur die ontvankelijk is 
voor zowel allochtone als autochtone zelfstandige 
ondernemers. 

Momenteel staat dit vestigingsklimaat onder 
druk, deels door haar eigen succes. Ondernemers 
die succesvol zaken doen kunnen hun zaak 
niet uitbreiden omdat ze zelf zorg moeten 
dragen voor een uitbreiding van het aantal 
parkeerplaatsen, wat in veel gevallen niet mogelijk 
is aan het dichtbebouwde lint. De soms chaotische 
verkeerssituaties zorgen voor gevaarlijke situaties 
en maken het winkelgebied minder aantrekkelijk. 
Een grotere populariteit van het winkelgebied zorgt 
voor meer verkeer, wat zorgt voor een aantasting 
van het straatbeeld in bijvoorbeeld de authentieke 
dwarsstraatjes, waar het beeld grotendeels bepaald 
wordt door geparkeerde auto's en niet meer door 
de historische panden. Daarnaast is door het 
uitblijven van investeringen de kwaliteit van het 
publieke domein op veel plekken verslechterd, zo 
ontbreekt straatmeubilair als zitgelegenheden op de 
Kruisstraat. In de avonduren heerst een onprettige 
sfeer door gebrekkige verlichting. 

CONCLUSIE 

Anderzijds verdwijnt langzaam de vrijheid die 
ondernemers, mede door de achtergestelde positie, 
konden nemen wat betreft de aankleding van hun 
winkelpui of het uitstallen van hun waren op het 
trottoir. De gemeente krijgt namelijk steeds meer 
aandacht voor het gebied nu sommige woonwijken 
aan vervanging toe zijn en kansen bieden tot 
herontwikkeling. Zo betalen ondernemers nu, 
net zoals in het centrum, een stevige bijdrage 
aan de gemeente voor een stukje reclame aan 
hun gevel. Terecht verwachten zij dat daar dan 
een investeringsniveau tegenover staat, dat 
vergelijkbaar is met het centrum. 
Oak de huren stijgen richting het niveau van de 
binnenstad, maar de omzet van de ondernemers 
stijgt veel minder hard. Niet omdat de ondernemers 
de kwaliteiten missen om succesvol te ondernemen, 
maar omdat de kwaliteit van de context waarbinnen 
zij hun ondernemerschap uitoefenen, achterblijft. 
Er moet dus iets gedaan worden om het gebied 
niet ten onder te Iaten gaan aan haar eigen succes, 
maar wei zorgt dat het laagdrempelige karakter 
van het gebied gewaarborgd blijft. 

Bij andere straten in Nederland waar etnisch 
ondernemerschap voorkomt, wordt in deze situatie 
vaak ingezet op het "etnische", het "allochtone", 
het "anders zijn". Op die manier wordt geprobeerd 
het multiculturele, en in sommige gevallen het 
inmiddels monoculturele (wanneer de autochtone 
ondernemer geheel is verdwenen) karakter te 
versterken en te gebruiken als middel om het 
gebied een toekomst tegemoet te Iaten gaan als 
multiculturele winkelstraat. 

Uit de analyse komt naarvoren dat op de Kruisstraat 
en Woenselse Markt de situatie genuanceerder 
ligt. Enerzijds is er sprake van verscheidenheid, 
wat betreft afkomst, vestigingsperiode en branche 
waarin men opereert. Aan de andere kant is er 
juist een gemeenschappelijke deler, men is vooral 
zelfstandig ondernemer. 
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In het laagsegment, de net begonnen startende 
ondernemers,zijndemeesteverschillenteontdekken 
tussen de autochtone en allochtone ondernemer. 
Niet zozeer wat betreft professionaliteit, juist in de 
beginperiode is het aantal autochtone ondernemers 
dat moet stoppen met hun zaak nagenoeg gelijk 
aan het aantal allochtone ondernemers. Wei is een 
verschil merkbaarin de matewaarin de onderneming 
uitstraalt dat het om een etnische ondernemer 
gaat, wat betreft de aangeboden producten, de 
klantenkring, de aankleding, de complete ambiance 
die voorbijgangers en bezoekers ervaren. 

In het middensegment, de zaken die inmiddels 
hun waarde hebben bewezen en al een aantal 
jaren succesvol opereren in het gebied zonder 
een exclusief karakter te hebben gekregen, zit 
op de Kruisstraat en Woenselse Markt de meest 
evenwichtige mix tussen allochtone en autochtone 
ondernemers. In dit segment is het verschil tussen 
allochtone en autochtone ondernemers minder 
groat dan in het laagsegment, maar is nog wei een 
verschil in identiteit merkbaar, zodat ook op straat 
de sfeer van de mix aan ondernemers te proeven 
is. 

Het hoogsegment, van exclusieve zaken, komt 
in het gebied, op een enkele uitzondering in de 
kledingbranche, nietvoor. Daarwaareen uitzondering 
is, gaat het om autochtoon ondernemerschap, 
veelal met een lange verbondenheid met het gebied 
waardoor men voordelen geniet, bijvoorbeeld in een 
relatief duur pand in familiebezit, een onderneming 
met een gemiddelde omzet in stand houden. Er is op 
het moment geen etnisch ondernemerschap in deze 
sector in het gebied, zij hebben bepaalde voordelen 
zoals die lange verbondenheid niet . Enerzijds kan 
daarom gesteld worden dat het verschil tussen 
allochtoon en autochtoon in deze sector nul is, maar 
misschien is het beter om te stellen dat het juist 
oneindig groat is omdat allochtonen momenteel 
ontbreken in dit segment. 

Feit is, dat in het middensegment de verschillen 
tussen allochtone en autochtone ondernemers op 
de Kruisstraat en Woenselse Markt het kleinste zijn. 
Allochtoon of autochtoon, ze zijn beide zelfstandig 
ondernemer die proberen hun boterham te 
verdienen en daarvoor bepaalde eisen stellen aan 
de omgeving waarin zij dit doen. 
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Om te zorgen dat het gebied ook in de toekomst 
kansen biedtaan hetlaagdrempeligevestigi ngsmilieu 
dat bestaat uit zelfstandige ondernemers in het 
midden- en laagsegement van zowel allochtone als 
autochtone ondernemers, is een strategie nodig die 
zorgtdat het laagdrempelige karakterbehouden blijft 
in combinatie met het aantrekkelijk houden van het 
gebied voor ondernemers in het middensegment. In 
het middensegment is het verschil tussen allochtone 
en autochtone ondernemers het kleinst, en zit het 
meeste overeenstemming in de voorwaarden die zij 
nodig hebben om te kunnen opereren binnen het 
laagdrempelige ondernemersklimaat. 

Als zelfstandig ondernemer in het middensegment 
hechten zowel allochtone als autochtone 
ondernemers waarde aan de inrichting van de 
openbare ruimte en een betaalbare huur op een 
centrum locatie. Beide hebben zij het gevoel 
achter gesteld te zijn bij het Eindhovense centrum, 
en zowel allochtoon als autochtoon stoort zich 
aan de wir war aan regelgeving waarmee men 
geconfronteerd wordt. Gezocht moet worden naar 
een investeringsprofiel dat zorgt dat het gebied 
niet in een neerwaartse spiraal komt, maar ook niet 
omslaat naar een gebied waarin het zelfstandige 
ondernemerschap in het middensegment niet meer 
mogelijk is. 

Er kan gekozen worden om het gebied zichzelf 
te Iaten doorontwikkelen door zelfredzaamheid, 
zoals ook in het verleden is gebeurd. Zo kan het 
laagdrempelige karakter behouden worden, maar 
het kan er ook toe leiden dat het klimaat in een 
neerwaartse spiraal komt. Hierdoor kan uiteindelijk 
de kwaliteit die het gebied nu heeft, aan een 
breed scala aan ondernemers een plek bieden, 
verloren gaan. Wanneer de openbare ruimte verder 
verloedert, zal dit door het winkelend publiek als 
onprettig worden ervaren en op den duur zullen 
mensen het gebied mijden. Te verdoorslaan naareen 
laagdrempelig vestigingsklimaat kan de winkeliers 
in het midden en hogere segment doen overwegen 
te verhuizen, waardoor de mix aan ondernemers, 
die nu juist de kracht en onderscheidende factor 
vormt, kan verdwijnen zodat de Kruisstraat in de 
toekomst met dezelfde problemen kan komen te 
kampen als de Paul Krugerlaan in Rotterdam, een 
eenzijdig aanbod en uitsluiting van autochtonen. 

CONCLUSIE 



Stevige investeringen doen in het gebied is een 
andere mogelijkheid, dit kan echter de onbepaalde 
sfeer die nu op plaatsen in het gebied te vinden is 
en die bijdraagt aan het laagdrempelige karakter, 
doen verdwijnen. Het kan er toe leiden dat huren 
zullen stijgen, waardoor de startende ondernemer 
geen kans meermaakten na verloopvan tijd kunnen 
zelfs de risico's voor een zelfstandige ondernemer 
te groot worden waardoor zij zich minder snel 
zullen vestigen in het gebied en franchisezaken 
het straatbeeld zullen gaan domineren, zoals in 
het centrum . Grote investeringen kunnen er voor 
zorgen dat de woonmilieus rond de Kruisstraat 
en Woenselse Markt steeds meer bewoners in 
de hogere klasse gaan trekken, terwijl juist veel 
ondernemers afhankelijk zijn van, en genesteld 
zijn in de huidige stedelijke context die juist een 
mix is van stedelijke milieus. Forse ingrepen 
in die context zullen gevolgen hebben voor het 
vestigingsmilieu. 

Anderzijds is op een aantal plekken een interventie 
nodig, vanuit financieel oogpunt om andere 
investeringen te kunnen betalen, of vanuit het 
gegeven dat een winkelklimaat zoals dat op de 
Kruisstraat en Woenselse Markt, ook een aantal 
noodzakelijke voorwaarden vraagt, zoals een 
veilige verkeerssituatie, enige mate van esthetische 
kwaliteit van de openbare ruimte en voldoende 
parkeerplaatsen. 

De te ontwikkelen strategie zoekt het midden op 
tussen twee uitersten. Niet omdat het midden de 
makkelijkste weg zou zijn, wei omdat het de meest 
realistische is en recht doet aan de genuanceerde 
manierwaarop etnisch ondernemerschap voorkomt 
in het gebied . Een strategie die het midden houdt 
tussen niet ingrijpen enerzijds en alles willen 
regisseren anderzijds, een plan dat niet inzet op de 
uitersten omdat het vestigingsklimaat ter plekke 
ook geen uiterste situatie is. 

De strategie gaat meer richting een raster van 
interventies. Het raster geeft aan waar ingegrepen 
wordt, en waar juist niet of slechts zeer subtiel. Zo 
ontstaat een systeem van een primair winkellint, 
met secundaire dwarsstraatjes waar beginnend 
ondernemerschap zich kan vestigen. De afgelegen 
bedrijventerreintjes blijven behouden om zo als 
broedplaats te dienen voor prille vormen van 
ondernemerschap. 

CONCLUSIE 

Gekoppeld aan deze nieuwe structuur worden een 
drietal projecten uitgewerkt. Een kwaliteitsimpuls 
in het zuidelijke deel, waarbij een parkeergarage 
en appartementencomplex gepland worden in 
combinatie met een verbetering van het publiek 
domein ter plekke. In het noordelijke deel wordt 
door het uitwerken van een nieuwe achterzijde 
van de Woenselse Markt, een aanzet gegeven 
voor verdere ontwikkel ing van de te slopen wijk 
Hemelrijken. Ten slotte wordt een voorstel gedaan 
voor een inrichtingsprincipe voor de Kruisstraat 
en Woenselse Markt, waarbij de straat nog steeds 
toegankelijk is voor autoverkeer, maar op een 
minder dominante manier dan nu het geval is, 
zodat het comfortabeler winkelen is en winkels nog 
steeds met de auto bereikbaar zijn. 
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DEEL II • • 

Conte 
Opgave 
Strategie 
Projecten 



CONTEXT 

s Context 

Binnen het spectrum van de stad kunnen 
verschillende typen ruimte onderscheiden 

worden op basis van de mate waarin zij geregisseerd 
zijn . Aan de ene zijde van het spectrum zijn er de 
sterk geplande ruimten, zoals een stadscentrum, 
waarin aile ontwikkelingen zoveel mogelijk 
gestuurd worden. Aan de andere zijde zijn er de 
plekken die al een tijdje min of meer aan hun 
lot zijn overgelaten. Plekken die niet stil zijn 
komen te staan, maar zich ontwikkeld hebben 
buiten de strak geregisseerde plannen om. We 
zouden de sterk geregisseerde plekken, zoals het 
stadscentrum, kunnen aanmerken als eerste orde, 
het zijn die locaties die het sterkst binnen de focus 
van gemeente en investeerders vallen . Die "andere 
plekken", gesitueerd in de marge van de eerste 
orde, kunnen weals tweede orde bestempelen.19 

Natuurlijk zijn dit uitersten, niet voor niets is zojuist 
het woord spectrum ge·introduceerd, waarmee 
wordt aangegeven dat er ook een tussenzone is. 
Tussen deze twee ordes is een spel aan de gang, 
immers, door dit onderscheid te maken wordt 
aangegeven dat het een niet zonder het ander kan 
bestaan. Juist doordat de grote investeerders het 
centrum opzoeken, investeert de gemeente daar 
fors in de inrichting van het publiek domein om 
zo weer nieuwe investeerders aan te trekken, en 
ontstaat daarmee een verschil in kwaliteit van de 
open bare ruimte tussen de ene en de andere plaats. 
Door deze keuzes ontstaat tevens een verschil 
in het type plan dat gebruikt wordt. De eerste 
orde gebieden worden ingericht volgens strak 
regisserende projecten waarbinnen weinig ruimte 
is voor spontane of niet-geplande ontwikkelingen. 
Gebieden van een tweede orde hebben zich vaak 
ontwikkeld op een organische wijze, op sommige 
plekken zijn noodzakelijke investeringen gedaan, op 
andere plekken ontwikkeld het gebied zich volgens 
een vaak niet-gepland ontwikkelingsproces. In het 
centrum worden prestigieuze en kostbare projecten 
gerealiseerd, op de plekken in de schaduw van 
dit centrum wordt met minder middelen gewerkt. 
Zowel de eerste als de tweede orde ruimten hebben 
hun charme en kwaliteiten, de verdeling naar ordes 
gaat over de mate van geplandheid, niet over de 
kwaliteit van een gebied . 
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Een dergelijk onderscheid is oak te ontdekken 
in Eindhoven. Op basis van de analyse kan 
geconcludeerd worden dat oak Oud-Woensel, 
vooral vanaf de jaren na won, getransformeerd 
is tot een tweede orde ruimte. De prioriteit en 
interesse van gemeente en investeerders ligt lange 
tijd bij het stadscentrum. Daar worden ambitieuze 
projecten gerealiseerd, zoals direct na de oorlog de 
opbouw van de Demer en de aanleg van nieuwe 
winkelstraten zoals de Hermanus Boexstraat, 
later de bouw van de Heuvelgalerie en diverse 
prestitieuze woontorens, de aanleg van Smalle 
Haven en de Piazza en meest recentelijk de nieuwe 
inrichting van het 18-Septemberplein. Daarnaast 
wordt ge'investeerd in de openbare ruimte, nieuwe 
bestrating in het winkelgebied, opfleuren van de 
winkelstraten met bloembakken, inrichten van de 
straten met meubilair in de vorm van bankjes, 
prullenbakken en kunstwerken, hetzij vanuit 
functioneel oogpunt of decoratief, of een combinatie 
van beide. In de schaduw van dit centrum vormt 
winkelgebied Oud-Woensel een stevig contrast met 
de binnenstad. 
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AI lange tijd is hier weinig tot niets ge'investeerd 
in het publiek domein, de trottoirs bestaan uit 
standaard betontegels, de rijbaan is geasfalteerd, 
bankjes ontbreken omdat het zwervers zou 
aantrekken en de Woenselse Markt is de afgelopen 
vijftig jaar op een weinig subtiele manier verworden 
tot parkeerplaats door het schilderen van witte 
strepen op de al niet zo fraaie bestrating en het 
plaatsen van opvallende rood-witte hekken om 
de verschillende parkeerzones aan te geven. De 
woongebieden liggen verstopt achter het winkellint, 
met oak hier op veel plekken een slechte kwaliteit 
van de openbare ruimte, slecht onderhouden groen, 
of open plekken waar het geheel aan inrichting 
ontbreekt. 

Op enkele plekken is de laatste jaren een paging tot 
verbeteren gedaan, er is nieuwe straatverlichting 
geplaatst op de Kruisstraat en Woenselse Markt, 
verouderde woningen zijn op sommige plekken 
vervangen door nieuwbouw, en een monumentaal 
schoolgebouwisgetransformeerdtotappartementen 
complex. Een tweede orde ruimte betekent dus niet 
dat er geen plannen gemaakt kunnen worden voor 
het gebied, of dat geen ingrepen gedaan kunnen 
worden. 

CONTEXT 
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Door een onderscheid te maken tussen eerste en 
tweede orde kan wei aangegeven worden dat er 
een verschil is tussen de mate van geplandheid, 
de manier waarop een gebied zich ontwikkeld. 
Zoals het stadscentrum, strak geregiseerd door 
gemeente en ontwikkelaars met grootschalige 
plannen en projecten, of zoals Oud-Woensel, 
door een verstedelijkingsproces dat gekenmerkt 
wordt door het uitblijven van deze grootschalige 
plannen en projecten. Een verstedelijkingsproces 
aangewakkerd doordat noodzakelijke ingrepen 
hebben plaatsgevonden, voor de rest ontwikkelt 
het gebied zich door een mate van zelfredzaamheid 
waardoor een geheel eigen karakteristiek ontstaat, 
onderscheidend van het centrum en andere 
winkellocaties in de stad zoals Winkelcentrum 
Woensel. 

Door deze manier van ontwikkelen is een milieu 
ontstaan met een paradoxale charme. Doordat 
verschillende groepen die in het gebied wonen, 
werken of op bezoek zijn, ieder op een eigen 
manier bijdragen aan een bepaalde projectie van 
Oud-Woensel, laat het gebied zich op verschillende 
manieren zien. Op sommige momenten zijn zelfs 
meerdere beelden tegelijk te ontdekken, naast 
elkaar of door elkaar. 

In Oud-Woensel is nog steeds de sfeer te proeven 
van wat eens het dorp Oud-Woensel was. Met 
kleinschalige opgezette woonwijkjes zoals 
Hemelrijken noord, met een centraal plein, en 
overal zicht op de kerktoren, symbool van het 
traditionele katholieke Ieven zoals dat vroeger te 
vinden was in Brabant. Op de Kruisstraat zit nog 
steeds de ambachtelijke bakkerij met versgebakken 
appelflappen en op de hoek zit het dorpscafe, waar 
de kastelein de bestelling van de meeste klanten al 
weet voor ze binnenkomen. Op sommige plekken 
is zelfs nog een verwijzing te vinden naar het 
agrarische verleden, zoals de langgevelboerderij 
aan de Woenselse Markt. 
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Naast deze dorpse projectie laat het gebied zich ook 
van een geheel andere kant zien, een hoogstedelijk 
stukje Eindhoven. Er zijn stadswoningen te vinden, 
in de vorm van moderne grachtenpanden aan de 
nieuwe Fellenoord, aileen in plaats van aan het 
water staan ze aan een breed trottoir. Op een aantal 
plaatsen zijn nieuwe appartementencomplexen 
gerealiseerd, compleet met parkeergarage en 
binnentuin. Elke middag trekt personeel uit de 
kantoren het gebied in, om geheel naar de nieuwste 
mode, een sushi hapje te bestellen bij een van de 
vele orientaalse eetgelegenheden. Wanneer de 
kantoren en winkels sluiten, zorgt de overdaad aan 
neonverlichting voor een vrolijk spel van kleuren in 
het straatbeeld. Op zaterdag, tijdens de wekelijkse 
markt, bezoeken tienduizenden mensen het gebied, 
en is naast het geschreeuw van marktlui een 
smeltkroes aan talen te horen, veroorzaakt door de 
vele nationaliteiten die de markt aantrekt. 

Tussen deze projecties is een informeel landschap 
gelegen dat de andere beelden soms laat 
samenkomen, en soms uit elkaar haalt. Soms 
opvallend en soms weggestopt,ligt een soort tweede 
plan, van (weggestopte) bedrijventerreintjes, 
creatieve plekken zoals een aantal aterliers voor 
kunstenaars en smalle straatjes met historische 
panden. 

COI\ITEXT 



Juist in de juxtapositie van allochtoon naast autochtoon ondernemerschap, van 
dorpse structuren verweven met stedelijke elementen, van historische zijstraatjes 
en nieuwe toevoegingen, betaalbare huurwoningen naast appartementen in een 

prijsklasse gelijk aan de binnenstad; daarin zit de charme van het gebied. Het is 
deze sfeer van vele geztchten die deze strategie probeert te 

vers erken bij het maken van een plan voor het gebied. 

kleinschalige 
bedrijvigheid 

culturele 
ontmoetings 

plekken 

historische 
plekken 
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g Opgave 
Binnen deze context is een laagdrempelig 
vestigingsklimaat ontstaan waarbinnen allochtone 
en autochtone zelfstandige ondernemers actief zijn. 
Om dit klimaat in de toekomst te behouden, zodat 
het ook in de toekomst een bijdrage kan leveren aan 
de ontwikkeling van zelfstandig ondernemerschap 
en aan de ontwikkeling van Oud-Woensel wordt in 
dit deel van de studie een strategie ontwikkeld die 
past bij de manier waarop het gebied zich tot nu 
toe heeft ontwikkeld: niet volgens een strikt plan 
waarin alles is vastgelegd, maar door een reeks 
ingrepen die zijn gepleegd. 

Hoofddoel van de strategie is, om vanuit 
stedebouwkundig oogpunt een bijdrage te 
leveren aan een gunstig vestigingsklimaat voor 
de aanwezige groep ondernemers, maar waarin 
ook plaats is voor mogelijk nieuwe allochtone 
ondernemers . Door deze inzet wordt tevens 
geprobeerd een bijdrage te leveren aan de 
kansenstructuur voor verschillende groepen zoals 
die in een samenleving wordt opgebouwd . Door 
de porositeit van de huidige stedelijke structuur; 
met verborgen straatjes, achtergelegen pleintjes, 
grote varieteit aan structuren en een mate van 
onbepaaldheid, biedt het gebied vanuit zichzelf al 
mogelijkheden tot verdere ontwikkeling in deze 
richting. De strategie probeert deze mogelijkheden 
te benutten, en op meerdere plaatsen een aanzet 
te geven tot verdere ontwikkeling. 

De opgave is mogelijkheden te scheppen voor 
zelfstandig ondernemerschap in het middenkader, 
ongeacht of het nu allochtoon of autochtoon 
ondernemerschap betreft. Niet door een dwingend 
plan op het gehele gebied te projecteren, daardoor 
zou de mate van vrijheid die deze vorm van 
ondernemerschap nodig heeft om te gedijen, 
verloren kunnen gaan. Gekozen is voor een strategie 
in de vorm van een rasterpatroon, dat bestaat 
uit plekken waar wordt ingegrepen en plekken 
waar plaats is voor een vrijere ontwikkeling . Een 
raster waarbinnen gradaties van bepaaldheid zijn 
zodat primaire en secundaire gebieden ontstaan 
waarin plaats is voor de verschillende typen 
ondernemerschap (fig. 08). 

OPGAVE 

De tussenruimten zijn plekken waar plaats is 
voor minder sterk geregisseerde ontwikkelingen, 
in de traditie van de huidige manier waarop het 
gebied zich gevormd heeft. Zo ontstaat een mix 
ontstaat van plekken waar ingegrepen worden 
gedaan en plekken die dee! uit blijven maken 
van het ongedefinieerde Oud-Woensel, waarin 
ontwikkelingen niet gestuurd worden door 
stedebouwkundige ingrepen maar eerder door een 
verstedelijkingsproces. 

Parallel aan het creeren van mogelijkheden zodat 
zelfstandig ondernemerschap zich verder kant 
ontplooien in het gebied, dient de strategie ook een 
oplossing te bieden aan de voornaamste problemen 
die geconstateerd zijn. Wil het gebied zich verder 
kunnen profileren als onderscheidend winkelgebied 
en een binnenstedelijk gevarieerd woonmilieu tegen 
het centrum, zullen een aantal zaken aangepakt 
moeten worden. De opgave ligt daarom tevens in 
het zoeken naar een geschikte oplossing voor het 
parkeerprobleem, het verbeteren van de kwaliteit 
van de openbare ruimte en het ontwikkelen van 
een verkeersplan zodat de Kruisstraat ontlast 
wordt van doorgaand verkeer. 

Projecten 

Primair 
raster 

Ruimte voor 
- ontwikkelings 

processen 
~~._~~~~~~~ 

I 
Secundair 
raster 

fig . 08 Raster van primaire, secundaire en onbepaalde plekken 
waaraan gekoppeld reeks projecten 
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PROBLEMEN OPLOSSEN & MOGELIJKHEDEN SCHEPPEN 

- Parkeren - Gradaties van geplandheid 
- Kwaliteit openbare ruimte creeren voor typen ondernemerschap 

- Behouden van informele setting - Relatie winkellint en 
OOlgeving 

Aanleggen 

- Opname capaciteit vergroten 

+ • , . 
•• _. 

• • • . • 
Pro)ecten 

pa rkeerplaatsen 

Projecten realiseren 
op basis van raster 
patroon 

gebruiken om 
capaciteit te 
vergroten 

------ Nieuwe achterzijde rand Woenselse Markt als 
aanzet ontwikkeling Hemelrijken noord om zo de 
capaciteit van de achtergebieden te vergroten 

Herinrichten openbare ruimte winkelgebied om 
kwaliteit te vergroten en onderscheid te maken tussen 
primair en secundair winkelgebied 

Parkeeroplossing aan primaire rasterjvoetgangersgebied 
om relatie winkellint en omgeving te versterken. lngreep 

ebruiken om impuls te geven aan inrichting openbare 
mte zuidpunt 



10 Strategie 
Uitgangspunt voor het opstellen van het 
ontwikkelingsraster voor Oud-Woensel zijn de typen 
ondernemerschapwaarvoorhetgebied kansen biedt. 
De strategie probeert de huidige mogelijkheden 
te vergroten en op een aantal plaatsen nieuwe 
kansen aan te boren. De Kruisstraat en Woenselse 
Markt vormen zo het primaire winkelgebied, waar 
een klimaat gecreerd dat aantrekkelijk is voor 
zelfstandige ondernemers in het middensegment. 
De historische dwarsstraatjes zijn van een 
secundaireorde, hierworden kleinschalig zelfstandig 
ondernemerschap zoals de verkoop van aan huis 
vervaardige producten gestimuleerd . Wanneer 
deze groep ondernemers door wil groeien, schuift 
ze door naar het primaire gebied. De achtergelegen 
bedrijventerreintjes blijven nagenoeg ongemoeid, 
hier kan ondernemerschap zich ontwikkelen in 
haar meest prille vorm, in ateliers, garageboxen en 
schuurtjes. 

Gradaties van ondernemerschap en type winkelgebied 

STRATEGIE 

Om deze gradaties van geplandheid te realiseren 
samen met het scheppen van voorwaarden voor 
niveau's van ondernemerschap zijn een aantal 
deelstrategien ontwikkeld van waaruit projecten 
geformuleerd worden die zouden kunnen bijdragen 
aan de eerder genoemde doelstelling; waarborgen 
van het huidige ontwikkelingspatroon en het 
stimuleren van een dergelijke ontwikkeling richting 
de toekomst. 

Primair: winkelgebied 

Secundair: wonen en kleinschalig ondernemerschap 

Tertiar: prille en informele bedrijvigheid 
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Door de opbouw van drie typen ondernemersgebied 
te koppelen aan de stedelijke structuur van Oud
Woensel ontstaat onderstaande raster. In het 
raster zijn de primaire en secundaire gebieden te 
ontdekken, met daartussen de binnengebieden 
die zoveel mogelijk deel uit blijven maken van 
het onbepaalde Oud-Woensel, als een tertiaire 
structuur. 

De structuur van primaire, secundaire en tertiaire 
plekken bepaald waar interventies plaatsvinden, 
en hoe. Het primaire gebied kent het hoogste 
investeringsprofiel, hierin worden die projecten 
gerealiseerd die fors van schaal zijn en het sterkste 
ingrijpen in de bestaande context. 

Op het secundaire plan worden projecten 
gerealiseerd die zich bevinden op de snede van de 
verschillende structuren. Projecten in de secundaire 
structuur geven een aanzet tot ontwikkeling van 
de tertiaire plekken zonder rigoreus in te grijpen 
in de context waarbinnen Oud-Woensel zich heeft 
ontwikkeld. 

Primaire structuur 
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Secundaire structuur 
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In de nevenstaande figuur zijn de verschillende 
interventies aangegeven in het raster dat bepaald 
wordt door de primaire, secundaire en tertiaire 
structuren. 

[1] Herinrichten van de Kruisstraat en Woenselse 
IVIarkt. De winkels zijn nog steeds bereikbaar met 
de auto, de functie als ontsluitingsroute voor de 
woningen wordt afgebouwd. Zo hoeft voor de 
auto een minder dominante plaats gereserveerd 
te worden, wat ten goede kan komen aan de 
esthetische kwaliteit van het publiek domein en het 
comfort voor het winkelend publiek. 

[2] De Van Kinsbergenstraat maakt deel uit van 
de secundaire structuur die, in tegenstelling tot 
de primaire structuur, in de oost-west richting is 
georienteerd. De eigenaar van de woningen aan 
de noordelijke zijde van deze straat heeft besloten 
deze woningen te slopen, vanwege de slechte staat 
van de woningen. Dit besluit schept mogelijkheden 
om deze straat opnieuw te profileren, aangepast 
aan de nieuwe structuur. Aan de Woenselse Markt 
[3] kan een aanzet gegeven worden voor verdere 
ontwikkeling van dit gebied. 

Met de nieuwe oost-west structuur kunnen 
de historische dwarsstraten door een afname 
van verkeer, een deel van hun oude charme 
terugkrijgen. Herinrichten van de dwarsstraatjes 
[ 4] kan gecombineerd worden met het upgraden 
van de drie open ruimten [5] die de structuur van 
het geheel kenmerken, zodat een aantrekkelijk 
verblijfsgebied ontstaat. 

In de zuidelijke punt worden de Nieuwe Fellenoord 
en Pastoor Petersstraat [6] onderdeel van het 
primaire stedelijke gebied en de nieuwe oost-west 
structuur. 

Deze combinatie maakt het aantrekkelijk op deze 
plek te zoeken naar een mogelijkheid voor de 
parkeerconcentratie, in combinatie met eventueel 
andere functies die in dit stedelijk gebied passen 
zoals won en, kantoren of winkels [7]. 

STRATEGIE 



11 Projecten 
Uit de plankaart worden drie projecten gedestilleerd 
die verder uitgewerkt worden. De uit te werken 
interventies zijn zo gekozen zodat projecten 
ontstaan die op de snede van meerdere vlakken 
opereren en zodoende meerdere aspecten van 
de strategie raken. Een project [1] bevat het 
opnieuw inrichten van de Kruisstraat en Woenselse 
Markt, gekoppeld aan het ontwikkelen van een 
nieuwe verkeersstructuur die de Kruisstraat als 
ontsluitingsroute ontlast. Een ander project [2] is 
de uitwerking van een parkeergarage, die tegemoet 
komt in het oplossen van de parkeerdruk, deels zou 
het project gefinancierd kunnen worden door het 
te koppelen aan de realisatie van een kleinschalig 
appartementencomplex. Het geheel kan gebruikt 
worden om in het primaire gebied een impuls te 
geven aan het publiek domein op een plek, passend 
bij een primair winkelgebied. Het laatste project [3] 
dat uitgewerkt wordt is een interventie die opereert 
op het snijvlak tussen primair en tertiair. Gekoppeld 
aan de nieuwe inrichting van de Woenselse Markt 
enerzijds, en de geplande sloop van Hemelrijken 
noord, wordt een voorstel gedaan waarbij de 
achterzijde van de west rand van de Woenselse 
Markt opnieuw gedefinieerd wordt. Dit project kan 
de aanzet vormen voor verdere ontwikkeling van 
dit gebied, na de geplande sloop. 

Project 1 
Herinrichten Kruisstraat en 
Woenselse Markt 

Project 2 
Ontwerpen parkeergarage, 
appartementencomplex en 
omliggend openbaar gebied 
in dichte stedelijke structuur 
zuidpunt. 

PROJECTEN 

Project 3 
Woenselse Markt als onderdeel van 
nieuwe voetgangersstructuur. Aan 
achterzijde aanzet geven verdere 
ontwikkeling achterliggende gebied 
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Project 1: Verbeteren openbare ruimte 

Structuur. Een eerste voorstel is om het aantal 
ingangen aan de randen te vergroten zodat verkeer 
niet meer over de Kruisstraat het gebied in en uit 
gaat. Door het opnieuw inrichten van een aantal van 
de dwarsstraten kan een aanvullende horizontale 
structuur worden opgezet naast de huidige sterke 
noord-zuid orientatie. De Kruisstraat kan in 
deze nieuwe structuur fungeren als winkellint en 
doorgaande route voor fietsers, met een beperkte 
rot voor autoverkeer, de dwarsstraten zorgen voor 
een ontsluiting van de woonwijken richting de 
randen. 

Huidige situatie : beperkte ingangen + interne 
afwikkeling verkeer 
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Door het aantal ingangen van het gebied te vergroten 
en de woonwijken zoveel mogelijk te ontsluiten via 
de dwarsstraten in plaats van over de Kruisstraat, 
wordt de Kruisstraat ontlast als ontsluitingsroute 
voor autoverkeer. De Kruisstraat en Woenselse 
Markt blijven toegankelijk voor autoverkeer, zodat 
men nog steeds met de auto dicht bij de winkels 
kan komen, echter, het autoverkeer neemt een 
ondergeschikte positie in tegenover langzaam 
verkeer. De Kruisstraat en Woensele Markt maken 
nu al onderdeel uit van een betangrijke noord
zuid route voor fietsers, deze zal geaccentueerd 
worden in combinatie met het aantrekkelijker 
maken van het voetgangersgebied. Door een 
andere verkeersstructuur is het tevens mogelijk de 
rijstrook aan de westzijde van de Woenselse Markt 
op te heffen, waardoor een groter aan een gesloten 
voetgangersgebied ontstaat. 

Voorstel: vergroten aantal ingangen en externe 
verkeersafwikkeling 
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Doortrekken voetgangers gebied 

Nieuwe verkeersstructuur met detail situatie rand Primaire gebied met daarin nieuwe oppervlakte 
Woenselse Markt voetgangerszone winkelgebied 
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Drie sferen stedelijke context 
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Sferen. Als winkellint en doorgaande route voor 
voetgangers en fietsers, loopt de Kruisstraat door 
drie verschillende gebieden. Het noordelijke deel, 
waarin de Woenselse Markt ligt ingebed, is een mix 
van stedelijke en dorpse sferen. Op momenten is 
het oude dorpse karakter te herkennen, op andere 
momenten wordt een stedelijk karakter opgeroepen, 
zoals bij de entree. De Woenselse Markt zelf heeft 
een sterk functioneel karakter, een keer per week 
staat het plein in functie van de zaterdagmarkt, op 
andere dagen fungeert de ruimte als parkeerplaats. 
Het noordelijke deel van de Kruisstraat ligt in een 
stuk Oud-Woensel met een dorps en historiserend 
karakter door de fijne stedelijke structuur en oude 
bebouwing . Het zuidelijke deel van de Kruisstraat 
ligt in het grootstedelijke deel van Oud-Woensel, 
waar het beeld bepaald wordt door een mix van oude 
en nieuwe bebouwing, en kantoren en woningen. 

De exacte detaillering ter plekke wordt bepaald 
door de stedelijke context waarin de Kruisstraat 
en Woenselse Markt op dat moment lopen. Het 
noordelijke deel krijgt een functioneel karakter, in 
het middelste deel komt de Kruisstraat als winkellint 
het meest prominent naar voren. Het zuidelijke 
deel krijgt, passend bij de stedelijke zuidpunt, 
een grootschaliger en stedelijk karakter. Enerzijds 
wordt gestreefd de route verkeerstechnisch gezien 
eenduidiger te maken, door overal te kiezen voor 
een fietspad dat gescheiden is van het autoverkeer. 
Anderzijds wordt, door de route in verschillende 
sferen te detailleren, geprobeerd een aantrekkelijke 
en minder monotome route te maken. 

PROJECTEN 
Referenties sferen winkelgebied 
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Noord: Woenselse Markt 
De Woenselse Markt blijft als parkeerplaats 
behouden. Aan de westzijde verdwijnt de rijbaan 
zodat het voetgangersgebied door kan lopen tot 
aan de winkels. Daarmee ontstaat een langgerekt 
voetgangersgebied, waarin oak de groep met 
bomen in de zuidpunt wordt opgenomen in de vorm 
van een pleintje. Aan de oostzijde is het trottoir 
verbreed, en is een fietspad in twee richtingen 
gepland, zoals oak op de gehele Kruisstraat. 
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Daardoor komt het fietspad aan de zijde van de 
Woenselse Markt te vervallen. Fietsers worden op 
deze manier niet meer gehinderd door autoverkeer 
dat de parkeerplaats op en af gaat. 

PROJECTEN 



PROJECTEN 

Zicht richting Woenselse Markt vanaf Kruisstraat 
Boven: impressie nieuwe situatie 
Links: bestaande situatie 
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Midden: Winkelgebied 
Het middelste deel van de Kruisstraat wordt het 
meerst prominent geprofileerd als winkelstraat. 
Wederom is gekozen voor een fietspad in twee 
richtingen. Aan de zijde van het fietspad is 
het trottoir verhoogd aangelegd, als scheiding 
tussen fietsers en voetgangers. De rijbaan en het 
fietspad worden gescheiden door een accent in 
de bestrating. Het parkeren en het trottoir aan de 
overzijde worden van elkaar gescheiden doordat 
straatmeubilair en nieuwe kleinere bomen op de 
scheidingslijn tussen trottoir en parkeerstrook 
worden geplaatst. 

PROJECTEN 



PROJECTEN 

Boven : impressie nieuwe situatie 
Links : bestaande situatie 
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Zuiden: stedelijk 
Het zuidelijke deel van de Kruisstraat krijgt een 
statiger en stedelijker karakter dan het middelste 
deel. Het profiel is hetzelfde ingedeeld als het 
middelste deel, door aan beide zijden voor gelijke 
bomen en verdere aankleding te kiezen, ontstaat 
een symmetrisch beeld met stedelijke allure. 

PROJECTEN 



PROJECTEN 

Boven: impressie nieuwe situ a tie 
Links: bestaande situatie 
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Project 2: Aanleg parkeergarage + binnentuin + stadspark 

Momenteel is er in het gebied sprake van een tekort 
aan parkeerplaatsen op piek momenten, zoals 
tijdens de zaterdagmarkt. Daarnaast is het zo, dat 
er een koppeling is tussen het mogen uitbreiden van 
de winkel en het aantal parkeerplaatsen . Wanneer 
een ondernemer zijn winkel wil vergroten, dient 
hij zelf te zorgen voor extra parkeerplaatsen. Voor 
veel ondernemers is dit niet mogelijk, door de hoge 
bebouwingsdichtheid aan en rond het lint. 

In de zuidelijke punt wordt daarom een 
parkeergarage gerealiseerd, deze kan gebruikt 
worden door winkelend publiek en bezoekers van 
de kantoren en komt tegemoet aan de wens van 
de ondernemers om parkeerruimte te kunnen 
realiseren buiten het eigen perceel. Wanneer er 
interesse is, kan een deel van de parkeerplaatsen 
commercieel verhuurd worden aan bewoners in dit 
deel van Oud-Woensel. Als locatie is de open vlakte 
van het Dreespark gedacht. Deze ruimte heeft een 
matige ruimtelijke kwaliteit en wordt enkel aan de 
randen gebruikt. Aansluitend aan deze open ruimte 
ligt, gescheiden door een groenstrook, een tweede 
open plek achter het gerestaureerde monumentale 
schoolgebouw. Deze ruimte dient als parkeerplaats 
voor de appartementen die tegenwoordig in het 
pand zijn gevestigd. 

Door de parkeergarage te koppelen aan 
de ontwikkeling van een kleinschalig 
appartementencomplex ontstaan financiele 
mogelijkheden om dit totale openbaar gebied 
van een nieuwe inrichting te voorzien. De 
parkeergarage wordt uitgevoerd in een splitlevel 
model, zodat slechts een beperkt deel bovengronds 
is. Dit bovengrondse deel vormt de basis voor het 
appartementencomplex, dat de scheiding vormt 
tussen detwee nieuwteontwi kkelen publieke ruimten. 
Tussen het bestaande appartementencomplex en 
de nieuwbouw ontstaat een intieme stadstuin, aan 
de andere zijde van de nieuwbouw, ontstaat ruimte 
voor een stadspark met speelveld. Doordat het 
gehele complex Iicht gedraaid is ten opzichte van 
de as van de bestaande bebouwing, ontstaat een 
nieuwe noord-zuid route over een zichtlijn vanaf 
de zuidpunt, door de stadstuin richting de Nieuwe 
Fellenoord. 
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~Drees park 

Parkeerplaats <\. V 
appartementen '\). 

Plangebied parkeergarage in primaire winkelgebied 
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Split-level parkeergarage 
3-D model, plattegrond, langs- en dwars aanzicht 

PROJECTEN 

is gekozen voor een splitlevel parkeergarage. 
Het totaal aantal parkeerplaatsen is 120, 
verdeeld over 3 dekken. Daarnaast zijn op 
het eerste dek 8 garageboxen gelegen, die 
met een vaste trap verbonden zijn met de 
bovengelegen appartementen. 

Gekozen is voor een gangbare beukmaat van 
3.20 meter. Deze is tevens maatgevend voor 
de breedte van de bovengelegen woningen. 
De maisonettes over 2 lagen hebben een 
beukmaat van 2 keer 3.20 meter. De 
appartementen op de bovenste etage beslaan 
de oppervlakte van 2 appartementen en 
hebben daarmee een beukmaat van 4 keer 
3.20 meter. 

; 
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De locatie met daarin de bestaande 
groenstructuren die uiteindelijk bepalend 
zullen zijn voor de exacte locatie van de 
parkeergarage en het opnieuw in te richten 
publieke domein. Op enkele bomen en perkjes 
aan de randen na, is het geheel momenteel 
een ongedefinieerde open ruimte. De garage 
wordt Iicht gedraaid ten opzichte van de 
hoek die wordt gevormd door de bestaande 
bebouwing en groenstructuur. 

Gedraaide nieuwbouw 

/ 

De parkeergarage ingepast tussen de 
bebouwing en bestaande groenstructuren. 
De in- en uitrit loopt door de noordelijke 
bomenrij, hiervoor zullen 2 bomen gekapt 
moeten worden. 

e Ontsluiting voetgangers 

, Ontsluiting auto's 

Routing autoverkeer rond garage 

lt,,/111 

"'''"' Routing langzaam verkeer rond complex 

De parkeergarage in het publieke domein. 
Door te kiezen voor de splitlevel oplossing 
is enkel het omlijnde gedeelte bovengronds. 
Op deze manier ontstaan, wanneer het 
appartementencomplex is toegevoegd, twee 
ruimten, van elkaar gescheiden door het 
bouwblok. Een besloten ruimte tussen het 
bestaande appartementencomplex en de 
nieuwbouw [1], en een open park tussen de 
nieuwbouw en de bestaande rijtjeswoningen 
[2]. 

PROJECTEN 



PROJECTEN 

Het langste bouwblok is zo op de garage geplaatst, 
zodat een opening aan de noordzijde wordt 
gecreeerd als toegang tot de omsloten stadstuin. 

Een smaller blok sluit de stadstuin [1] aan de 
zuidzijde af, door de onderste lagen open te 
houden ontstaat een doorgang en zichtlijn door de 
stadstuin. 

Het bovengrondse deel van de nieuwbouw in de 
totale situatie. 

117 



- 2.95 m------
------- - 4.90 m 

Doorsnede over breedte 

Vogelvlucht, vanuit zuiden richting noord 
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Appartementen Type A 

Maisonettes 

PROJECTEN 

Appartementen Type B 

8 maisonettes 180 m2 
LAAG 2 4 appartementen Type A 144 m2 
3 slaapkamers -
badkamer 
gang 

LAAG 1 
woonkamer 
keuken 
zithoek 
toilet 
hal 
meterkast 

LAAG -1 
garage 

·,. 

7 appartementen Type B 60 m2 
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Park met nieuwbouw en ingang parkeergarage 

Nieuwe bebouwing met aangekleed dak parkeergarage 

120 PROJECTEN 



Zicht in zuidelijke richting: binnentuin tussen nieuwbouw (links en achter) en bestaande bebouwing (rechts) 

Zicht in noordelijke richting: binnentuin tussen nieuwbouw (rechts) en bestaande bebouwing 
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Zicht in binnentuin vanaf balkon appartementen type A 

Zichtlijn richting noorden, door nieuwe binnentuin richting Nieuwe Fellenoord 
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Project 3: Vormgeven achterzijde Woenselse Markt 

Het noordelijke deel van de wijk Hemelrijken wordt 
waarschijnlijk gesloopt, vanwege de slechte staat 
van de woningen. In combinatie met de aangepaste 
verkeersstructuur en de nieuwe inrichting van 
het winkelgebied kan de westelijke zijde van de 
Woenselse Markt gebruikt worden als overgang 
naar de nieuw te ontwikkelen wijk Hemelrijken 
noord. 

Het voetgangersgebied wordt doorgetrokken tot 
de achterzijde van de winkels aan de Woenselse 
Markt, waar een nieuwe wand wordt opgetrokken 
die dit blok aan de achterzijde een gezicht geeft. 
Deze wand wordt zodanig ingedeeld zodat een 
grate mate van flexibiliteit wordt bereikt. Hierdoor 
kunnen verschillende functies in de wand gevestigd 
worden zoals wonen, ateliers, kleinschalige 
bedrijfjes of geen fysieke aanwezige invulling, zodat 
een doorgang ontstaat naar de achterliggende 
winkels. 

Doorgetro kken 
Op deze manier wordt een paging gedaan nieuwe voetgangersgebied 
mogelijkheden te scheppen die het bestaande 
vestigingsklimaat verder zouden kunnen 
versterken en wordt een aanzet gegeven voo 
verdere ontwikkeling in deze richting, in 
patroon zoals zich dat nu voordoet rand het 
Gentplein; kleinschalige bedrijvigheid afgewisse 
met woningen rand een plein. 

Structuur van pleinen 

PROJECTEN 

Nieuwe verkeersstructuur en doorgetrokken 
voetgangersgebied geven gezicht aan achterzijde 
Woenselse Markt 
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Impressie nieuwe achterzijde rand Woenselse Markt, als aanzet voor verdere 
ontwikkeling Hemelrijken Noord . 
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Conclusie en aanbevelingen 

AI sinds enkele eeuwen verplaatsen 
bevolkingsgroepen zich van het ene naar 

het andere land, of van het ene naar het andere 
continent. In het verleden was het zo dat de 
vreemde groep een groot deel van de eigen cultuur 
moest opgegeven, om te kunnen klimmen op de 
maatschappelijke ladder en zo te kunnen profiteren 
van de voordelen van hun nieuwe thuishaven. Vooral 
in steden in de Verenigde Staten concentreerden 
etnisch minderheden zich in aparte wijken en 
hielden daar een deel van de eigen cultuur in stand. 
In deze wijken begonnen sommige nieuwkomers 
een eigen zaak, om in de behoefte van de eigen 
groep te voorzien, maar ook om door zelfstandig 
ondernemerschap succesvol te kunnen zijn en iets 
te kunnen bereiken. Er is in eerste instantie weinig 
waardering voor deze gebieden en bijbehorende 
concentraties van etnisch ondernemerschap, veel 
wijken worden zelfs compleet gesloopt. Vanaf 
de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaat een 
omslagpunt, minderheden eisen steeds vaker dat zij 
opgenomen worden in de dominante cultuur, zonder 
dat zij daarvoor hun eigen normen en waarden op 
moeten geven, assimilatie gaat over in integratie. 
Parallel aan deze omslag ontstaat steeds meer een 
besef bij bestuurders en ontwikkelaars, dat etnisch 
ondernemerschap ook een positief effect kan 
hebben op de stad. Vanuit dit besef heeft, vooral 
in de Verenigde Staten, etnisch ondernemerschap 
zich in een aantal situaties ontwikkeld tot een 
toeristisch product, zoals China Town en Little Italy 
in New York. 

Ook in Nederlandse steden hebben zich de afgelopen 
eeuwen nieuwkomers gevestigd. In Nederland 
hebben minderheden zich, in tegenstelling tot de 
Verenigde Staten, minder sterk geconcentreerd, 
onder meer omdat het Nederlandse beleid uitging 
van het gegeven dat spreiding de integratie zou 
bevorderen. Daardoor waren ook allochtone 
ondernemers in de Nederlandse steden veel meer 
verspreid over de stad. Vanaf de jaren tachtig gaan 
allochtonen zich, ondanks het overheidsbeleid, 
steeds meer vestigen in wijken die door de 
autochtone Nederlanders verlaten worden. Zo 
ontstaan ook in Nederland concentraties van 
allochtonen . 
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Nadat de autochtone bewoners zijn vertrokken, 
verdwijnt al snel de autochtone zelfstandige 
ondernemer uit het straatbeeld. 

De allochtone ondernemer neemt die plaats steeds 
vaker in, en zo vormen zich concentraties van 
etnische ondernemers. In tegenstelling tot de 
situatie in de Verenigde Staten in die tijd, worden 
deze concentraties van etnische ondernemers in 
Nederlandse steden zelden als iets positiefs gezien. 
Vanaf dejaren negentig komt hier verandering in, en 
wordt geprobeerd deze vorm van ondernemerschap 
te kunnen sturen, en soms zelfs in te zetten voor 
gebiedsontwikkeling. Diverse steden in Nederland 
zetten etnische bazaars op, waarbij een groep 
etnisch ondernemers gevestigd wordt onder een 
dak. Door de strenge regelgeving, en een aantal 
verkeerde aannamen die gedaan worden over 
ondernemerschap onder allochtonen, gaan veel 
ondernemers binnen korte tijd failliet. Situaties 
waar etnisch ondernemerschap zich op een minder 
sterk geregisseerde manier ontwikkeld, zoals de 
Kanaalstraat in Utrecht, zijn succesvoller. Sinds de 
millenniumwisseling is dan ook een nieuwe houding 
tegenover etnisch ondernemerschap te bespeuren, 
ondernemers worden in hun bestaande structuur 
gerespecteerd. Toch worden nog steeds zo nu en 
dan initiatieven opgezet waarbij aangenomen wordt 
dat etnische ondernemers per definitie wezenlijk 
anders zijn dan autochtone ondernemers. Zo ook 
bij de realisatie van de Bazaar aan de Edisonstraat 
in Eindhoven. Daar was een concentratie van 
voornamelijk etnische zelfstandige ondernemers 
gepland, in de vorm van een bazaar. Echter, de 
Jigging, locatie en omstandigheden waren zodanig 
dat geen enkele vorm van ondernemerschap h ier kon 
gedijen, ook zelfstandig etnisch ondernemerschap 
niet. 

Op de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven 
is ook een concentratie van etnische ondernemers 
te vinden. Onder meer door het uitblijven van 
grootschalige plannen van de gemeente en 
projectontwi kkelaars, is hier een stedelij ke structu ur 
ontstaan die ontvankelijk is voor zowel allochtone 
als autochtone zelfstandige ondernemers. 



Momenteel staat dit vestigingsklimaat onder druk, 
deels door haareigen succes. Er is op piekmomenten 
een groot tekort aan parkeerplaatsen en onveilige 
verkeerssituaties maken het winkelgebied 
minder aantrekkelijk. Door het uitblijven van 
investeringen is de kwaliteit van het publieke 
domein op veel plekken verslechterd. In de huidige 
situatie is er weinig relatie tussen de Kruisstraat 
als redelijk succesvol winkellint, en de omliggende 
wijken met daarin waardevolle elementen zoals 
historische panden, groene open ruimten, culturele 
ontmoetingsplekken en gevarieerde woonmilieus. 
Ook verdwijnt langzaam de vrijheid die ondernemers 
konden nemen door de achtergestelde positie die 
het gebied lange tijd heeft gehad en waardoor zich 
een klimaat ontwikkeld heeft dat zich onderscheid 
van het centrum. De gemeente krijgt namelijk 
steeds meer aandacht voor het gebied nu sommige 
woonwijken aan vervanging toe zijn en kansen 
bieden tot herontwikkeling. Ook de huren stijgen 
richting het niveau van de binnenstad, maar de 
omzet van de ondernemers stijgt veel minder 
hard. Niet omdat de ondernemers de kwaliteiten 
missen om succesvol te ondernemen, maar omdat 
de kwaliteit van de context waarbinnen zij hun 
ondernemerschap uitoefenen, achterblijft. Er moet 
dus iets gedaan worden om het gebied niet ten 
onder te Iaten gaan aan haar eigen succes, maar 
wei zorgt dat het laagdrempelige karakter van het 
gebied gewaarborgd blijft. 

Bij andere straten in Nederland waar etnisch 
ondernemerschap voorkomt, wordt in deze situatie 
vaak ingezet op het "etnische", het "allochtone", 
het "anders zijn". Op die manier wordt geprobeerd 
het multiculturele, en in sommige gevallen het 
inmiddels monoculturele (wanneer de autochtone 
ondernemer geheel is verdwenen) karakter te 
versterken en te gebruiken als middel om een 
gebied een toekomst tegemoet te Iaten gaan als 
multiculturele winkelstraat. Uit de analyse komt 
naar voren dat op de Kruisstraat en Woenselse 
Markt de situatie genuanceerder ligt. Enerzijds 
is er sprake van grote diversiteit, wat betreft 
afkomst, vestigingsperiode en branche waarin de 
ondernemer opereert. Aan de andere kant is er 
juist een gemeenschappelijke deler, men is vooral 
zelfstandig ondernemer. 

Dit laatste drukt een zwaardere stempel op 
het vestigingsklimaat, dan het gegeven dat 
een deel van deze zelfstandige ondernemers 
van allochtone afkomst is. Door de specifieke 
ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied heeft zich 
een vorm van etnisch ondernemerschap ontwikkeld, 
die in essentie weinig verschilt van autochtoon 
ondernemerschap. Dit gegeven is leidend geweest 
bij het ontwikkelen van een plan voor het gebied. 

De opgave is mogelijkheden te scheppen voor 
zelfstandig ondernemerschap in het middenkader, 
ongeacht of het nu allochtoon of autochtoon 
ondernemerschap betreft, en daarmee een impuls 
te geven aan Oud-Woensel als binnenstedelijk 
gebied. Niet door een dwingend plan op het gehele 
gebied te projecteren, daardoor zou de mate van 
vrijheid die deze vorm van ondernemerschap 
nodig heeft om te gedijen, verloren kunnen gaan. 
Gekozen is voor een strategie in de vorm van 
een rasterpatroon, dat bestaat uit plekken waar 
wordt ingegrepen en plekken waar plaats is voor 
een meer informele ontwikkeling. Er worden drie 
gradaties ondernemerschap onderscheiden, die 
gekoppeld worden aan de geografische structuur, 
waardoor drie zones ontstaan aansluitend bij 
de drie typen ondernemerschap. Een primair 
winkelgebied voor zelfstandige ondernemers in 
het middenkader, dat gevormd wordt door de 
Kruisstraat, Woenselse Markt en de zuidpunt met 
kantoren. De dwarsstraten vormen een secundair 
gebied, waar plaats is voor kleinschalig zelfstandig 
ondernemerschap in combinatie met wonen. De 
achterliggende bedrijventerreintjes vormen de 
open ruimte van het raster, waar plaats is voor pril 
ondernemerschap in een informele setting. 

In het verleden heeft het gebied zich gefaseerd 
ontwikkeld, door kleine lokale ingrepen in plaats 
van een alles omvattend plan voor het hele gebied. 
Aansluitend aan deze manier van ontwikkelingen, 
worden aan het opgestelde raster projecten 
gerealiseerd die enerzijds de geconstateerde 
problemen proberen op te lossen en anderzijds 
als doel hebben nieuwe ontwikkelingen in gang te 
zetten. In deze studie is een aanzet gegeven voor 
een dergelijke manier van ontwikkelingen, door het 
uitwerken van drie projecten. 
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In project 1 wordt een voorstel gedaan voor 
herinrichting van de Kruisstraat en Woenselse Markt 
als onderdeel van het primaire winkelgebied, om zo 
het gebied een eerlijke concurrentiepositie te geven 
binnen de Eindhovense winkelstructuur. Gekoppeld 
aan een nieuwe, extern gerichte verkeersstructuur, 
is een minder prominente rol voor de auto gepland 
op De Kruisstraat, ten bate van verbetering van een 
doorlopende fietsroute in noord-zuid richting, en 
een comfortabelere voetgangerszone. Er wordt een 
inrichtingsprincipe gehanteerd om de Kruisstraat 
en Woenselse Markt als winkelgebied te profileren, 
er zijn kleine nuances aangebracht zodat een 
noordelijk, midden en zuidelijk deel onderscheiden 
kunnen worden, dit om te voorkomen dat het lint 
monotoon wordt. 

In de zuidelijke punt wordt een parkeergarage 
gerealiseerd, deze kan gebruikt worden door 
winkelend publiek en bezoekers van de kantoren en 
komt tegemoet aan de wens van de ondernemers 
om parkeerruimte te kunnen realiseren buiten het 
eigen perceel. Wanneer er interesse is, kan een 
deel van de parkeerplaatsen commercieel verhuurd 
worden aan bewoners in dit deel van Oud-Woensel. 
Als locatie is de open vlakte van het Dreespark 
gedacht. Deze ruimte heeft een matige ruimtelijke 
kwaliteit en wordt enkel aan de randen gebruikt 
voor parkeren en speelruimte. Aansluitend aan deze 
open ruimte ligt, gescheiden door een groenstrook, 
een tweede open plek achter het gerestaureerde 
monumentale schoolgebouw. Deze ruimte dient 
als parkeerplaats voor de appartementen die 
tegenwoordig in het pand zijn gevestigd. 

Door de parkeergarage te koppelen aan 
de ontwikkeling van een kleinschalig 
appartementencomplex ontstaan financiele 
mogelijkheden om dit complete openbaar gebied 
van een nieuwe inrichting te voorzien. De 
parkeergarage wordt uitgevoerd in een splitlevel 
model, zodat slechts een beperkt deel bovengronds 
is. Dit bovengrondse deel vormt de basis voor het 
appartementencomplex, dat de scheiding vormt 
tussen de twee nieuw te ontwikkelen publieke 
ruimten. 
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Tussen het bestaande appartementencomplex en 
de nieuwbouw ontstaat een intieme stadstuin, aan 
de andere zijde van de nieuwbouw, ontstaat ruimte 
voor een stadspark met speelveld. Doordat het 
gehele complex Iicht gedraaid is ten opzichte van 
de as van de bestaande bebouwing, ontstaat een 
nieuwe noord-zuid route over een zichtlijn vanaf 
de zuidpunt, door de stadstuin richting de Nieuwe 
Fellenoord. 

Het noordelijke deel van de wijk Hemelrijken 
wordt waarschijnlijk gesloopt, vanwege de slechte 
staat van de woningen. In combinatie met de 
aangepaste verkeersstructuur en de nieuwe 
inrichting van het winkelgebied kan de westelijke 
zijde van de Woenselse Markt gebruikt worden 
als overgang naar de nieuw te ontwikkelen wijk 
Hemelrijken noord. Het voetgangersgebied wordt 
doorgetrokken tot de achterzijde van de winkels aan 
de Woenselse Markt, waar een nieuwe wand wordt 
opgetrokken die dit blok aan de achterzijde een 
gezicht geeft. Deze wand wordt zodanig ingedeeld 
zodat een grate mate van flex ibiliteit wordt 
bereikt. Hierdoor kunnen verschillende functies in 
de wand gevestigd worden zoals wonen, ateliers, 
kleinschalige bedrijfjes of geen fysieke aanwezige 
invulling, zodat een doorgang ontstaat naar de 
achterliggende winkels. Op deze manier wordt een 
paging gedaan nieuwe mogelijkheden te scheppen 
die het bestaande vestigingsklimaat verder zouden 
kunnen versterken en wordt een aanzet gegeven 
voor verdere ontwikkeling in deze richting, in het 
patroon zoals zich dat nu voordoet rond het Van 
Gentplein; kleinschalige bedrijvigheid afgewisseld 
met woningen rond een plein. 

Met deze projectmatige manier van stedebouw 
bedrijven wordt een paging gedaan de huidige 
manier van ontwikkelen, die geleid heeft tot het 
ontstaan van het laagdrempelige vestigingsklimaat, 
op een controleerbare manier door te zetten richting 
de toekomst. 



Aanbevelingen 
De uitkomsten van de analyse Iaten zien dat een 
bepaalde ontwikkeling of bepaald fenomeen, zoals 
het etnisch ondernemerschap op de Kruisstraat, 
niet enkel bepaald wordt door algemeen geldende 
factoren. Zo heeft in het geval van de Kruisstraat 
de historische ontwikkeling, in combinatie met 
het fungeren van de Kruisstraat als doorgaande 
(langzaam) verkeersroute, er voor gezorgd dat 
een mix is ontstaan van allochtone en autochtone 
ondernemers, waarbij op het gebied van ruimtelijk
economische factoren slechts kleine verschillen zijn 
op te merken tussen beide groepen ondernemers. 

Vanaf het begin van deze studie is als uitgangspunt 
genomen, dat, zeker in complexe situaties zoals 
de vestiging van etnische ondernemers in een 
stedelijke context, de lokale situatie een specifieke 
context is, die niet geheel verklaard kan worden op 
basis van algemeen geldende veronderstellingen. 
Daarom is in deze casus gebruik gemaakt van 
kwalitatief onderzoek in de vorm van een klein 
microsociologisch onderzoek onder ondernemers 
ter plekke, in combinatie met statistisch gegevens 
gebaseerd op kwantitatief onderzoek. De 
combinatie van deze twee typen onderzoek heeft 
geleid tot het opstellen van een serie ideaaltypen, 
die het ondernemersklimaat inkleuren, en een stem 
hebben gegeven in het gehele onderzoek. 

Parallel aan dit microsociologisch onderzoek is de 
historische ontwikkeling bestudeerd, wat heeft 
geleid tot inzichten in het ontstaan van hetspecifieke 
ondernemersklimaat ter plekke en waardoor ook 
duidelijk is geworden dat de situatie in het geval 
van de Kruisstraat anders is dan die van andere 
straten waar etnische ondernemers zich hebben 
geconcentreerd. 

Kwantitatief onderzoek en een eerste observatie 
kunnen een bepaald fenomeen aangeven, zoals 
een concentratie van etnische ondernemers op een 
locatie, kwalitatief onderzoek in combinatie met 
een historische verdieping geeft inzicht in de unieke 
situatie ter plekke. Binnen de stedebouw wordt, 
ondanks dat het soms om complexe situaties gaat, 
nietaltijd metdeze combinatie van onderzoekstypen 
gewerkt, waardoor in sommige gevallen te weinig 
inzicht wordt verkregen in de specifieke locatie, 
met een falend plan als gevolg. 

Het is niet zo dat, door te verdiepen in de lokale 
context elke plan succesvol is. Wei kan een 
kwalitatief onderzoek, het in contact treden met de 
groep waarop een on twerp inspeelt, en het proberen 
te ontdekken van specifieke ontwikkelingspatronen 
die zich in het verleden hebben voorgedaan, het 
inzicht in de lokale context versterken en de kans 
op slag en vergroten. 
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Glossarium 
In dit onderzoek komt een aantal begrippen 
regelmatig terug. Sommige daarvan spreken voor 
zich en Iaten zich maar op een manier interpreteren, 
andere hebben meerdere betekenissen of kunnen 
op verschillende manieren opgevat worden. Deze 
laatste verzameling begrippen zal hier gedefinieerd 
worden zodat in het vervolg duidelijk is waarover 
gesproken wordt. 

Etnisch ondernemerschap 
Allochtoon, volgens het CBS (Centraal Bureau voor 
de Statistiek) is dat iedereen "van wie ten minste 
een ouder in het buitenland is geboren". In dat geval 
is iemand die geboren is in Nederland, maar een 
ouder heeft die in Belgie is geboren, een allochtoon. 
Het CBS maakt daarom tevens onderscheid naar 
Westerse en niet-Westerse allochtoon. 

Hiermee wordt nog steeds niet ondervangen dat 
iemand die in Nederland is geboren, zijn hele Ieven 
in Nederland woont en volledig is ge"integreerd, ook 
tot de allochtonen wordt gerekend terwijl misschien 
in geen enkel opzicht merkbaar is of betreffend 
persoon allochtoon is of niet. Dit zelfde argument 
is gebruikt om niet te kiezen voor de term "migrant 
ondernemers", volgens het CBS is de definitie van 
migrant immers "aile personen van wie minstens 
een ouder in het buitenland geboren is. Personen die 
zelf in het buitenland zijn geboren vormen daarbij 
de eerste generatie en mensen die in Nederland 
zijn geboren de tweede generatie migranten". De 
definitie "migrant ondernemers" is neutraler dan 
die van "allochtone ondernemers", maar, omdat in 
dit onderzoek deels ook de zichtbaarheid van "de 
andere" groep wordt bestudeerd is gekozen om 
te spreken over etnische ondernemers. Hiermee 
worden de ondernemers bedoeld met een niet
Westerse achtergrond waarbij het "anders zijn" 
zichtbaar is in hun onderneming; in hun bedrijfs-
voering, profilering of uitstraling van de 
onderneming. 

Ondernemer 
Uit onderzoek naar de positie van etnische 
ondernemers in andere steden buiten de Randstad, 
zoals Zwolle en Deventer, komt naar voren dat 
nagenoeg geen enkele etnische ondernemer zijn 
onderneming leidtvolgens een franchise-constructie 
of ander soortige samenwerkingsverbanden. 
Wanneer in dit onderzoek gesproken wordt over de 
etnisch ondernemer wordt daarom de zelfstandige 
ondernemer bedoeld, behalve in die gevallen waar 
anders vermeld staat. 

Assimilatie 
Het opgaan in een vreemde cultuur waarbij de 
eigen cultuur bijna geheel verdwijnt. 

lntegratie 
opgaan in een vreemde cultuur met behoud van 
elementen van de eigen culuur. 

Wanneer in dit onderzoek gesproken wordt over hij, 
als de ondernemer in mannelijk persoon, kan dit 
ook gelezen worden als de vrouwlijke ondernemer, 
tenzij nadrukkelijk anders vermeld zoals in die 
gevallen waarin het geslacht van de ondernemer 
verschil maakt. 



Bronn en 
Beekman, P., Eindhoven Stadsontwikkeling 1900- 1960, Mierlo: Beekman, 1982 

Boeije, H., Analyseren in kwalitatief onderzoek, Utrecht: Boom Onderwijs , 2004 

Bogaart, A., De boeiende historie van Eindhoven en de Eindhovenaren, Zwolle: Waanders, 1990-1992 

Burayidi, Michael A., Urban planning in a multicultural society, London: Praeger Publishers, 2000 

Gans, H. J., The urban villagers, group and class in the life of Italian-Americans, NewYork: Free Press, 
1962 

Gemeente Amsterdam, China Town Amsterdam, Amsterdam: Sector Publiek, Welzijn en Economie, mei 
2008 

Gemeente Eindhoven, Detailhandelsnota, "Tenminste houdbaar tot januari 2010", Eindhoven: 
Economische Zaken, augustus 2005 

Gemeente Eindhoven, Masterplan Integrale Wijkvernieuwing Oud-Woensel, Tussen luwte en 
levendigheid, Eindhoven: Projectgroep Oud-Woensel, februari 2008 

Jacobs, J., Death and life of great American cities, London: Cape, 1962 

Kloosterman, R., Rath, J., Een Zaak van Buitenstaanders: Het Onderzoek naar 
Immigrantenondernemerschap, MigrantenStudies, 1997-13/4, pp. 224-239. 

Meurs, P., Rio de Janeiro Proeftuin van modernistische stedenbouw, Archis, 1992-5, p. 36-43 

Moos, S., Von, Venturi, Rauch & Scott Brown Buildings and Projects, New York: Rizzoli, 1987 

Pool, C., Dossier Y-Markt, Relaas van een mislukt Amsterdams prestigeproject, Amsterdam: IMES 
Univesiteit van Amsterdam, 2003 

Zuurmond, A., De Infocratie: een theoretische en empirische herorientatie op Weber's ideaaltype in het 
informatietijdperk, Den Haag: Phaedrus, 1994 

Websites 
NICIS 
Migrantstudies 
Discussiefora AD (Javastraat/P. Krugerlaan) 
http://www. paulkrugerlaandenhaag. n I 
www.javastraat. n I 



Gebruikte foto's 

Eigen collectie tenzij hieronder anders aangegeven: 

p. 18 Luchtfoto bij beschrijving casus: bewerking op basis van luchtfoto Google Earth. 

p. 20 Foto's bij illustratie winkelapparaat: W.C.W. www.winkelcentrurnwoensel.nl, Derner 
www.Skycrapercity.nl, Kruisstraat eigen collectie 

p. 22 Illustratie assimilatie: www.peterkuper.com 

p. 24 Illustraties Five Point New York: www.theboweryboys.blogspot.corn 

p. 25 Foto dernonstratie: www.flickr.com 

p. 56 Foto's Gildebuurt Noord: nl.wikipedia.org/wiki/Oud-Woensel 

p. 61 Luchtfoto kantoren Fellenoord : www.skyscrapercity.corn 

p. 76 Foto's ondernerners Kruisstraat: dhr. H. Melis 

p. 84 Chinees echtpaar: www.rnissethoreca.ni 

p. 93 Illustratie Derner en Catharinaplein op basis van foto: www.flickr.corn 

p. 125 Irnpressie bedrijfsgebouw: www.bouwbedrijfvandenbrink.ni 

p. 33 t/rn 47 Foto's historische ontwikkeling: RHCE en website Eindhoven in Beeld 

Kaarten bij historisch overzicht op basis van Historisch rnorfologische atlas van Eindhoven, R.A. 
Rutgers, 2005 


