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Samenvatting 
Demografische verschuivingen 
Nederland staat aan de vooravond van een belangrijke 
verschuiving in de demografische samenstelling van de 
bevolking . De babyboom generatie die na de Tweede 
Wereldoorlog opgroeide is nu, 64 jaar na het beeindigen 
van de oorlog, toe aan zijn pensioen. Tegelijkertijd zien 
we dat het geboortecijfer drastisch is gedaald, met als 
gevolg dat straks niet meer sprake zal zijn van een 
groeiende bevolking. Men verwacht dat over 25 jaar (ca. 
2035), voor het eerst in de geschiedenis van Nederland 
een stabilisatie of misschien zelfs een daling van de 
bevolkingsaantallen zal plaatsvinden. 

Het hierboven geschetste scenario betekent dat de 
senioren een steeds grater deel van de Nederlandse 
bevolking zullen vormen. Met het stijgen van de jaren zal 
oak de zorgvraag gaan stijgen. Met het stijgen van de 
zorgvraag zal er dan oak een extra druk komen te liggen 
op de komplete zorglijn : huisartsen, poliklinieken en 
ziekenhuizen. De bereikbaarheid van zorgvoorzieningen 
zal dan oak een steeds grotere rol gaan spelen in de 
woonwensen van de senior. In de huidige situatie 
betekent dit vaak een gedwongen verhuizing, soms 
zelfs naar een verzorgingstehuis. 

Veranderingen in de zorg 
De huidige zorgstructuur is volledig bepaald door de 
zorgaanbieder. Onder het motto van kruisbestuiving zijn 
de ziekenhuizen uitgegroeid tot enorme gebouwen met 
aile mogelijke voorzieningen onder een dak. Tot voor 
kart werd het ziekenhuis als onaantastbaar gezien, het 
genezen van patienten is de kernfunctie en daar moest 
a lies voor wijken. Ziekenhuizen zijn machines die op een 
zo efficient mogelijke manier patienten genezen. Niets 
blijkt minder waar. Diverse onderzoeken (o.a. Sneller 
Beter van het ministerie van VWS) hebben aangetoond 
dat de grate ziekenhuizen logistiek een nachtmerrie 
zijn. 

De enorme afmetingen van de ziekenhuizen hebben 
tot gevolg dat ziekenhuizen bijna zonder uitzondering 
stedebouwkundige eilanden zijn in de stad. 
Gecombineerd met de onpersoonlijke sfeer betekent 
een bezoek aan een ziekenhuis altijd een stap uit het 
alledaagse Ieven met een negatieve lading van het 
bezoek tot gevolg. 

Erzijn inmiddels diverse studies en prijsvragen gehouden 
met als doel het ziekenhuis naar een meer menselijke 
maat te krijgen zodat het eenvoudiger onderdeel kan 
zijn van de stedelijke structuur. Analyse heeft naar 
voren gebracht dat het beddenhuis steeds kleiner is 
geworden en de poliklinische afdeling juist is gegroeid 
in ziekenhuizen. Door het afstoten van onderdelen 
die niet noodzakelijk verbonden hoeven te zijn aan 
het alles-onder-een-dak ziekenhuis kan er een flinke 
schaalverkleining worden toegepast. Ontwikkelingen 
als het EPD (Eiectronisch Patienten Dossier) betekenen 
een vergroting van de zelfstandigheid van de diverse 
onderdelen . 

Aan de ene kant zien we dus een vergrijzende 
samenleving die steeds meer behoefte krijgt aan 
zorgaanbod in de directe omgeving, aan de andere 
kant zien we enorme ziekenhuizen die steeds meer in 
staat zijn onderdelen af te staten en elders in de stad te 
plaatsen. 

De zorgboulevard 
Een oplossing voor het bovenstaande is de 
(theoretische) ontwikkeling van de zorgboulevard. 
Kleinschalige poliklinische functies die vermengd 
worden met winkelfuncties op strategische punten in 
de stad. De zorg wordt genormaliseerd en onderdeel 
van het dagelijkse Ieven. Met een juiste mix van 'cure' 
en 'care', gecombineerd met aanverwante winkels 
en buurtvoorzieningen hebben een grotere mate van 
zelfredzaamheid voor de senior tot gevolg . 



Eindhoven als Brainport 
De stad Eindhoven is als case study gekozen voor 
het ontwikkelen van een zorgnetwerk bestaande uit 
zorgboulevards. De toekomst van Eindhoven zal 
voor een belangrijk deel gevormd worden door de 
ontwikkeling tot Brainport. Eindhoven is onderdeel 
van de kennisdriehoek Eindhoven - Leuven - Aachen. 
De stad heeft vergevorderde plannen om de Brainport 
industrie langs de A2 aan de westzijde van de stad te 
ontwikkelen. De postionering van dit nieuwe stedelijke 
hart zal een verschuiving in de stad tot gevolg hebben. 
De suburbane wijken naast deze zone, die in de huidige 
situatie georienteerd zijn op het stedelijke hart krijgen 
in hun achtertuin een nieuw centrum. De voornamelijk 
naoorlogse wijken zullen een drastische verandering 
ondergaan en dit biedt kansen voor een nieuwe 
ontwikkeling. 

Ontwerpopgave 
lk heb ervoor gekozen om een zorgboulevard te 
ontwikkelen aan de Noord-Brabantlaan in Eindhoven. 
Mijn zorgboulevard zal de aanjager vormen van een 
nieuwe stedelijkheid langs de belangrijke entreeroute 
van de stad. De zorgboulevard is dan ook onderdeel 
van een plan om langs de route met een aantal ingrepen 
de weg een grootstedelijke uitstraling te geven om de 
aansluiting met de Brainportlocaties te versterken. De 
ingrepen zijn tevens bedoeld om beide wijken die de 
Noord-Brabantlaan scheidt een impuls te geven en 
levensloopbestendig te maken. 

Doorte kiezen voor een locatie aan de Noord-Brabantlaan 
wordt de zorgboulevard gekoppeld aan de HOV-Iijn, 
een snelle busverbinding tussen Eindhoven Airport en 
het centrum van de stad. De komende jaren zal het 
HOV-netwerk door de hele stad verweven worden. De 
zorgboulevard overstijgt door de koppeling aan het HOV
netwerk het buurtniveau. Door op strategische locaties 
in de stad meerdere zorgboulevards I zorgsteunpunten 
te realiseren kan er een uitstekende zorgdekking worden 
gerealiseerd in de stad. 

De zorgboulevard langs de Noord-Brabantlaan heb 
ik architectonisch uitgewerkt. De ingredienten zorg 
(cure en care} , winkelen en wonen heb ik gemengd in 
drie gebouwen. Door de slimme positionering van de 
zorgboulevard creeer ik draagvlak voor nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen rondom het gebied metals uitgangspunt 
een levensloopbestendig woonmilieu voor senioren. 

Conclusie 
Mijn antwerp probeert heel veel problemen te koppelen 
en gezamelijk op te lossen. Er is rekening gehouden met 
de stedelijke ontwikkeling van de stad (Brainport), het 
herstructureren van twee wijken die duidelijk toe zijn aan 
een impuls (Lievendaal en 't Ven) en als belangrijkste 
een oplossing voor de veranderende zorgvraag van de 
vergrijzende samenleving. Door slim te combineren is 
er een bijzonder interessant nieuw woonmilieu ontstaan 
dat zowel voor de bewoners, de wijk als de stad een 
nieuwe impuls zal betekenen. 
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2. Krimp, becireiging of kans? 



lnleiding 
Voor u ligt mijn afstudeerscriptie. Het atelier Grey Power 
3 waar ik onderdeel van uitmaak, heeft als uitgangspunt 
een antwoord te vinden op het vraagstuk van 
demografische krimp en de daarmee samenhangende 
vergrijzing . Voor de cohesie in ons atelier is afgesproken 
om de stad Eindhoven als uitgangspunt te kiezen als 
'case study'. 

Ondanks de drie studiejaren in Eindhoven die ik aan 
de start van het traject had doorlopen, was Eindhoven 
een grotendeels onbekende stad voor mij. Door de 
begeleiders werden wij uitgedaagd om een toekomstvisie 
te ontwikkelen voor Eindhoven. De visie voor de stad zou 
vervolgens via verschillende schaalniveau's gekoppeld 
moeten worden aan een ingreep op gebouwniveau. 

Met de demografische krimp in ons achterhoofd began 
ons atelier met frisse moed aan het ontrafelen van 
Eindhoven. Door krimp als uitgangspunt te nemen krijg 
je met hele andere strategieen te maken dan wanneer 
je simpelweg aan het uitbreiden bent. Verwijderen en 
vervangen betekent dat je niet simpelweg een nieuwe 
laag kunt toevoegen, maar dat je met een bestaande 
laag aan de slag gaat. Een sterke context geeft veel 
beperkingen, maar tevens vee! aanknopingspunten. 

Mijn onderzoek heeft zich in het begin voornamelijk 
bezig gehouden met de visuele beleving van Eindhoven. 
Als relatieve nieuwkomer kon ik met een frisse blik de 
stad bekijken, waarbij de beleving van de bezoeker en 
passant (met de auto) centraal kwam te staan. De vraag 
die mij vooral dreef was hoe een stad van meer dan 
200.000 inwoners en zoveel potentie aan een dusdanig 
slecht imago was gekomen en zo slecht scoorde qua 
beleving. 

Onderzoek bracht aan het Iicht dat Eindhoven worstelt 
met zijn imago. Door middel van citybranding heeft 
de stad meerdere pogingen gedaan zichzelf een 
unieke positie te geven in Nederland. De ontwikkeling 
van Eindhoven tot Brainport lijkt de stad eindelijk een 

definitef imago te geven. De Brainport locaties zijn ideaal 
om in te zetten voor de beeldvorming van de stad. Het 
SRE (Samenwerkingsverband Regia Eindhoven) bleek 
hetzelfde idee te hebben en was inmiddels vergevorderd 
in haar plannen om de Brainport te manifesteren langs 
de snelwegzones van Eindhoven. De Brainport ingezet 
als etalage van waar de stad voor staat. De plannen 
van het SRE vormden een stevige basis voor mijn 
vervolgtraject. 

Het SRE deed echter geen uitspraken over de 
aansluiting van de Brainport (de nieuwe stad) met de 
oude stad. De centrische opbouw van Eindhoven met de 
kleinschalige woonwijken aan de buitenrand betekent 
een behoorlijke botsing tussen de huidige kleinschalige 
wijken en de nieuw te ontwikkelen Brainportlocaties. 
Het overgangsgebied werd het onderwerp van mijn 
afstuderen. 

Na het vastleggen van de locatie kwam de vraag van 
het programma centraal te staan. De vergrijzende 
bevolking zal de komende jaren een steeds grotere rol 
gaan spelen in de Nederlandse bevolking. Eerdere Grey 
Power ateliers hadden al een scherp beeld geschetst 
van de nieuwe senior. Energiek, reislustig, actief en 
zeker niet de bejaarde die van achter zijn geraniums de 
buitenwereld aileen nog observeert. Bij ouder worden 
hoort echter ook het toenemen van de kwaaltjes, het 
verslijten van het lichaam, kortom het toenemen van 
de zorgvraag. Als doel stelde ik mijzelf een nieuwe 
woonsituatie waarin de senior zichzelf kan ontplooien in 
zijn oude omgeving, met diverse zorgvoorzieningen in 
zijn directe omgeving. 

De onderwerpen demografische krimp, de ontwikkeling 
van Eindhoven tot Brainport, de vergrijzing en de 
daarbij behorende zorgvraag zijn de vier pijlers van mijn 
afstuderen. Het eerste deel van mijn scriptie is gewijd 
aan het uitdiepen van de onderwerpen. In het tweede 
deel zal duidelijk worden gemaakt hoe deze complexe 
onderwerpen zich hebben vertaald in mijn antwerp. 

5 





_______________ Analyse 

7 



3. prognose bevolkingsontwikkeling in Nederland 2005- 2025 naar Corop Regia 
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Demografische veranderingen 
Nederland staat aan het begin van een verandering in de 
demografische samenstelling van de bevolking. Na de 
beeindiging van de Tweede Wereldoorlog halverwege 
de vorige eeuw volgde een babyboom. De vergrijzing 
van deze generatie vijftig jaar later betekent een extra 
druk op de sociale lasten, minder arbeidsparticipatie 
per hoofd van de bevolking en een verschuivende wens 
van voorzieningen in de leefomgeving. Na het overlijden 
van de genoemde babyboomgeneratie zal er echter een 
kleinere natuurlijke aanwas zijn (geboorte en immigratie) 
om de bevolking qua aantal te Iaten groeien. 

Het aantal inwoners in Nederland nam de laatste 30 jaar toe met 20 
procent. Voor de komende decennia wordt een vee/ geringere groei 
verwacht, namelijk van 16,3 miljoen inwoners in 2005 naar 16,6 miljoen 
in 2015, 16,9 miljoen in 2025 en 17,1 miljoen in 2035. Vanaf 2035 zal 
het bevolkingsaantal naar verwachting zeer langzaam teruglopen, tot 

16,5 miljoen in 2050. 

Krimp en ruimte bevolkingsafname, ruimtelijke gevolgen en beleid 

(cijfers CBS) 

De hierboven genoemde problemen geven echter een 
algemeen beeld van heel Nederland en oak Europa. Een 
even grate krimp in zowel Amsterdam als in Maastricht is 
geen logisch gevolg. Studies van het CBS Iaten zien dat 
bepaalde gebieden nu al krimpen, terwijl dit algemeen 
gezien pas rand het jaar 2035 wordt verwacht (afb 3&4). 
De gestage groei van steden in de randstad heeft tot 
gevolg dat mensen steeds meer afhankelijk worden van 
de grate steden. De voorzieningen en werkgelegenheid 
trekken steeds meer naar de steden en vooral de jonge 
beroepsbevolking volgt. Kart gezegd; de kleinere 
gebieden verliezen het van de grate steden en de 
verschillen tussen beiden worden aileen maar vergroot. 
Uit onderzoek van het 'Kenniscentrum Grote Steden' 
(onder andere Wim Derks) laat het onderzoek 'De 
krimpende stad' een scherpe daling zien van diverse 
steden in Nederland. De randstad laat echter in veel 
gevallen een stabiele groei zien die veel later atvlakt, 
of zelfs blijft groeien. Oak wijst het rapport erop dat 
naast de vergrijzing Nederland te maken krijgt met 

een ontgroening en een verkleuring. Dit betekent 
meer senioren, minder jongeren (afb. 5) en een grater 
percentage allochtone Nederlanders. De randstad wordt 
dan oak in diverse studies steeds meer gezien als de 
drijvende kracht in de Nederlandse economie met de 
omliggende provincies als suburbane, ondersteunende 
regia's. Naast de randstad zijn er echter oak nag een 
aantal andere plekken waar de krimp geen vat op krijgt. 
Eindhoven is een van de steden die zich waarschijnlijk 
geen zorgen hoeft te maken over een terugloop in 
bewonersaantal. 

De bevolkingsprognose voorspelt dat de Eindhovense bevolking zal 
toenemen tot 228.000 inwoners. Dit aantal zal bereikt worden na 2020. 
Op 1 januari 2005 telde Eindhoven 208.461 inwoners. De grootste 
groei zal plaatsvinden bij de leeNijdsgroepen boven de 45 jaar. In 2025 
is zowel het aantal 45 t/m 64-jarigen als het aantal 65+-ers met een 
kleine 20% toegenomen. Het aantal Eindhovenaren in de leeNijd 35 t/m 
45 zal met ca. 2% afnemen. De /eeNijdsgroep 0 t/m 17 jaar en 18 t/m 34 
jaar zullen in 2025 met resp. 8% en 6% toegenomen zijn. 

Bevolkingsprognose 2005-2025 gemeente Eindhoven 

Het betreffen echter altijd voorspellingen die gedaan 
worden aan de hand van aannames. Over het 
algemeen voorspellen de steden een grotere groei 
dan bijvoorbeeld het provincie onderzoek. Dit is oak 
het geval bij Eindhoven. De provincie voorspelt 221.000 
inwoners in 2005, 7.000 minder dan de stad Eindhoven 
voorspelt. Oak op het gebied van de gemiddelde 
woningbezetting verschillen de voorspellingen. Het 
huidige aantal bedraagt 2,22 personen per waning. De 
stad Eindhoven voorspelt een kleine terugloop tot 2,18 
personen per waning, de provincie verwacht echter 
een terugloop tot onder de 2 personen per waning. Dit 
verklaart direct oak het verschil in de voorspelling van 
het totale bevolkings-aantal van Eindhoven. 

De onderzoekers zijn het over het algemeen eens over 
het jaartal waarop de bevolkingsgroei gaat stagneren. 
Oat er nag veel variabelen in het spel zijn, blijkt uit het 
hiernaast afgebeelde diagram. Met 95% zekerheid 
voorspelt men een bevolkingsaantal van tussen de 15 en 
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7. pragnase antwikkeling van potentiele beraepsbevalking in Nede~and, 2005 - 2025 naar 
carap regia. bran: CBS 

9. bevalkingsapbauw naar leeftijdsklasse en graengrijze druk 1900 - 2005 - 2050. 
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18,5 miljoen Nederlanders in 2050 (afb. 6). Het huidige 
aantal van 16,4 Nederlanders doet vermoeden dat 
Nederland waarschijnlijk stabiel blijft rand dit aantal. 

De ruimtelijke gevolgen van demografische krimp zijn beperkt, zeker 
als we daarbij de omvang van de verwachte krimp (in inwoners, 
in huishoudens) in de beschouwing betrekken. De ontwikkeling 
van de welvaart, het veranderende gedrag van actoren, en het 
ruimtelijkeordeningsbeleid spelen een vee/ belangrijker rol bij de 
ruimtelijke ontwikkelingen. Demografische ontwikkelingen hebben 
meestal niet meer dan een versterkend of dempend effect op 
ruimtelijke ontwikkelingen zoals de groei van de mobiliteit, het lokale 
voorzieningenniveau en de belasting van natuur en milieu. 

Krimp en ruimte bevolkingsafname, ruimtelijke gevolgen en beleid 

Zoals hierboven al aangehaald, zal het aantal personen 
per huishouden een belangrijke factor spelen in de 
toekomst. Door het afnemen van het gemiddelde aantal 
kinderen per vrouw en de vergrijzing zullen er steeds 
minder personen per adres wonen. Het overlijden 
van partners van ouderen betekent Ievens vaker een 
alleenstaande. De individualisering van de maatschappij 
heeft oak tot gevolg dat men steeds Ianger aileen woont. 
AI deze ontwikkelingen opgeteld betekent dat ondanks 
de demografische krimp er een gelijkblijvende of Iicht 
stijgende behoefte zal zijn aan nieuwe woningen. 

In de komende twintig jaar zal het aantal Nederlandse regia 's en 
gemeenten dat te maken heeft met terug/opende bevolkingsaantallen, 
tors toenemen. Meer dan de helft van de huidige 467 Nederlandse 
gemeenten zal hiermee worden geconfronteerd. In de meeste geval/en 
is dit het resultaat van de voortgaande huishoudenverdunning. Toch 
zal in een vijfde van de Nederlandse gemeenten ook het aantal 
huishoudens afnemen, vooral doordat een grater aantal mensen zal 
sterven en (selectief) migreren. 

Krimp en ruimte bevolkingsafname, ruimtelijke gevolgen en beleid 

De toekomstige scenario's betekenen dat we anders 
moeten gaan nadenken over onze huidige woningbouw. 
De groeiende behoefte aan woonruimte voor 
alleenstaanden betekent een andere woonvorm dan 
woningen voor gezinnen. Een halve eeuw geleden was 
het bouwen voor gezinnen echter het speerpunt van de 
nieuwbouw. Veel naoorlogse wijken bestaan voor een 
groat deel uit gezinswoningen. Door de mindere vraag 
naar dit type waning is deze sector mogelijk extra 
gevoelig voor leegstand. 

Daar waar het aantal huishoudens afneemt, kan de kwaliteit van de 
leefomgeving verslechteren. Leegstand is niet denkbeeldig, evenals 
verdergaande segregatie van bepaalde bevolkingsgroepen: met name 
laagopgeleiden en mensen met /age inkomens zullen de 'achterblijvers' 
in bepaalde wijken zijn. Bij een aanzienlijke leegstand bevinden met 
name woningcorporaties zich in een kwetsbare en problematische 
financiele positie. 

Krimp en ruimte bevolkingsafname, ruimtelijke gevolgen en beleid 

De ontwikkeling van het totale aantal inwoners is 
dus slechts van gering belang voor de ruimtelijke 
ontwikkelingen. De ruimtelijke effecten van een 
verandering (i.e. daling) in het aantal huishoudens of 
de samenstelling van de bevolking (bijvoorbeeld naar 
leeftijd) zijn belangrijker. Defixatie op bevolkingsaantallen 
aileen, zowel in de publieke discussies als in het beleid, 
is daardoor zinloos. 

Overigens moeten oak de ruimtelijke gevolgen van 
de andere vormen van demografische krimp (aantal 
huishoudens, leeftijdsopbouw) worden gerelativeerd, 
zeker als we daarbij in aanmerking nemen dat de 
omvang van deze krimp naar verwachting gering zal 
zijn. Het aantal huishoudens zal op nationale schaal 
nag lange tijd toenemen, en slechts zeer lokaal 
afnemen. Zeker in vergelijking met het buitenland, is op 
nationaal niveau eerder sprake van stabilisering van de 
bevolkingsomvang dan van substantiele krimp. 

11 
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Gemeentes kunnen zich beter focussen op 
veranderingen van de bevolking. De veranderende vraag 
naar voorzieningen door de vergrijzing en een meer 
individuelere woonvorm lijken de speerpunten te worden 
van de toekomstige woningbouw. De demografische 
herschikking betekent ook dat gemeentes onderling 
meer moeten communiceren. Als iedere gemeente blijft 
inzetten op groei en versterking van de economie zal 
iedereen in dezelfde vijver vissen. 

De klap zal extra hard aankomen bij de gemeentes die 
buiten de boot vallen. Een beleid dat in het bijzonder bij 
de kleinere gemeentes gericht is op verbetering van de 
woonkwaliteit lijkt dan ook een grotere kans op succes. 
Het aanwijzen van de grote steden als brandpunten 
betekent een afhankelijkheid van de kleine gemeentes 
ten opzichte van de grote stad. Dit gegeven zal voor 
veel kleine gemeentes een aanpassing in het beleid 
betekenen. Een gestructureerde investering zal echter 
op de lange termijn verspilling van geld tegengaan en 
een gezonde bodem blijken voor de toekomst. 

Ook het versterken van de economie is een veelvoorkomende 
strategie. Opvallend genoeg komen vee/ regia 's en gemeenten bij hun 
zoektocht naar nieuwe economische dragers op dezelfde alternatieven 
uit: naast wonen zijn dat het (senioren)toerisme, de zorgeconomie en 
innovatieve en duurzame bedrijvigheid. 

Krimp en ruimte bevolkingsafname, ruimtelijke gevolgen en be/eid 
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Eindhoven 
De stad Eindhoven heeft een zeer kenmerkende vorm 
en structuur. De stad is duidelijk bepaald door zijn 
geografische Jigging en geschiedenis. In het volgende 
dee/ zal uitgelegd worden hoe de stad door de jaren 
heen tot zijn huidige vorm en organisatie is gegroeid. 

Historische ontwikkeling 
Eindhoven als stad bestaat al heel lang. AI in 1232 kreeg 
Eindhoven stadsrechten toegewezen door Hertog 
Hendrik I van Brabant. Eindhoven kreeg zijn basis 
voor de huidige vorm in het jaar 1920. De annexatie 
van de dorpen Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel, 
Strijp en de stad Eindhoven tot Groot Eindhoven is een 
duidelijk keerpunt in de geschiedenis van de stad. De 
centrale ligging, het aanwezig zijn van de belangrijkste 
industrieen en het hebben van stadsrechten maakten 
Eindhoven tot het logische centrum en naamgever van 
de nieuwe stad. 

De vorm van Eindhoven in de beginjaren van de 
twintigste eeuw was sterk geografisch bepaald (afb. 
12). De zandruggen vormden de beste bouwgrond en 
daarmee de logische vestigingsplaats. Het centrum lag 
echter op de lager gelegen drassige bouwgrond. De 
verbindingswegen tussen Eindhoven en de omliggende 
gemeentes kregen zodoende een spinvorm. Een 
compact centrum met lange radiale uitvalswegen. 
Opvallend genoeg bouwde men ook de huizen langs 
deze radialen. Deze uitvalswegen waren dan ook druk, 
terwijl het achterland onbebouwd en rustig was. 

De steNormige structuur van de stad na de annexatie 
had direct grote overeenkomsten met het principe 
van de tuinstad. Het door Ebenezer Howard (afb. 13) 
ontwikkelde principe bestond uit een centrum met 
voorzieningen en industrie met in het groen liggende 
wijken rond het centrum. De stadsdelen waren echter 
vrij autonoom vormgegeven en stonden een sterke 
relatie in de weg. 

De architecten Cuypers en Kooken ontwikkelden een 
verkeersstructuur na de annexatie die een verbetering 
moest opleveren voor de starre verkeerssituatie. De 
radiale verkeersstructuur kreeg kortsluitingen in de 
vorm van een binnen en buitenring. Het inperken en 
regisseren van de industrieen was tevens een duidelijke 
doelstelling van het stadsbestuur. De financiele middelen 
ontbraken echter om een goede infrastructuur neer te 
leggen. 

De macht van de grote industrieen was aanzienlijk en zij 
trokken dikwijls een eigen plan, dat in strijd was met het 
beleid van de gemeente. Omdat het plan van Cuypers 
en Kooken geen rechtsgeldigheid had, kon de industrie 
zich vrij ontwikkelen. Het samenkomen van de Dommel, 
het Eindhovens kanaal en het spoor zorgde voor een 
ideale vestigingsplaats voor industrie in het centrum van 
Eindhoven. Om de industrie meer naar de westkant van 
het centrum te dirigeren stelde men een tweede kanaal 
voor met haven in Strijp. Philips was de eerste die zich 
vestigde aan de Emmasingel in het stadsdeel Strijp. 
Tussen 1920 en 1930 groeide Philips zo hard dat het 
gebied langs het spoor in Strijp bijna volledig vol werd 
gebouwd met verdiepingshoge fabrieksgebouwen. 

De enorme groei van de industrieen zorgde voor veel 
werkgelegenheid. Veel plattelandbewoners besloten 
naar Eindhoven te verhuizen en aan de slag te gaan 
in de vele fabrieken. De vraag oversteeg het aanbod 
en Philips deed zeer veel moeite om de voorwaarden 
zo gunstig mogelijk te maken. Zo ontwikkelde Philips 
onder andere het Drents dorp, een wijk met extra diepe 
tuinen om zo Drenten naar Philips te Iokken. De extra 
diepe tuinen vormden een soort surrogaat voor het 
platteland en waren dan ook bedoeld als moestuin. 
Andere voorbeelden zijn Philipsdorp en het Witte dorp. 
De nieuwe wijken in combinatie met de bestaande 
geannexeerde dorpen zorgden voor veel kleine, lage 
woningen. Het contrast met de grootschalige fabrieken 
kon bijna niet groter zijn. 
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13. 1uinstad model, onlwikkeld door Ebenezer Howard 14. hel centrum van Eindhoven na WOII 

15. hel Cilyplan door Bakema Van den Broek 1968 



In 1932 werd het streekplan van De Casseres aanvaard 
voor Zuidoost Brabant. De infrastructuur van de 
omgeving werd door De Casseres gebruikt als kapstok 
voor de ontwikkeling van de regia. In zijn plan voor 
Eindhoven nam hij grate uitvalswegen op naarTilburg en 
Helmond ten Noorden van de spoorbaan en een goede 
verbinding met Roermond. Voor Eindhoven werkte De 
Casseres een uitgebreid plan uit. Zijn ideeen werden 
sterk gevormd door het gedachtegoed van de ClAM. 
Het scheiden van de functies wonen, werken, recreatie 
en verkeer zien we dan oak terug in zijn plannen voor 
Eindhoven. Het centrum werd benoemd voor het 
werken en de omliggende wijken waren bedoeld voor 
het wonen, met ruime verkeerswegen voor een goede 
infrastructuur en veel groen tussen de woonwijken. De 
Casseres tekende een aantal ringwegen in Eindhoven. 
De kleinste rand het centrumgebied en de grate ringweg 
vormde een duidelijke grens tot waar Eindhoven mocht 
bouwen. 

De Tweede Wereldoorlog verwoest een belangrijk deel 
van het centrum (afb. 14). Het verdwijnen van de directe 
omgeving van het station bood mogelijkheden voor de 
toekomst. AI in 1942 krijgt de architect J. van der Laan 
opdracht tot het maken van wederopbouwplannen. 
Het wijzigen van de loop van de spoorlijn vormt een 
belangrijk onderdeel van de wederopbouwplannen. 
Uiteindelijk besluit men tot een kleine verplaatsing naar 
het Noorden en een komplete ophoging van het spoor. 
In plaats van tunnels onder het spoor kan het verkeer op 
enkele punten ongehinderd het spoor kruisen. 
De plannen voor de wederopbouw worden gesplitst 
in een plan Noord en een plan Zuid. Duidelijk is dat 
men een grate prioriteit legt op de ontwikkeling van 
het centrumgebied en minder ge·lnteresseerd is in het 
gebied ten Noorden van het spoor. 

Woensel is in de plannen van de gemeente altijd 
achtergebleven. Eindhoven werd uitverkozen voor de 
vestiging van een Technische Hogeschool voor het 
Zuiden. Omdat men nag geen duidelijk idee had hoe 
Woensel zich moest ontwikkelen viel de keus voor 
vestiging van de Technische Hogeschool vrij eenvoudig 

op Woensel. De grotere schaal van de Technische 
Hogeschool had invloed op de plannen voor Woensel 
Zuid. Men ontkoppelde de gebieden aan weerszijden 
van de spoorlijn. Woensel Zuid kon zich zo ontwikkelen 
tot een gebied met grotere schaal en zakelijke functies. 
De ontkoppeling had als groat voordeel dat men de 
gebieden onafhankelijk van elkaar kon ontwikkelen. 
Nadeel was echter dat de samenhang verloren ging 
en Noord en Zuid Eindhoven kregen ieder een eigen 
karakter. 

Voor de wederopbouw in Eindhoven keek men verder 
dan de directe behoefte aan woningen op dat moment. 
Voor Eindhoven voorspelde men een bevolkingsgroei tot 
meer dan 230.000 inwoners in 2000. De stad bestond uit 
1070 hectare en de verwachte behoefte aan circa 43.000 
woningen zag men niet als problematisch. Men sprak 
zich dan oak uit tegen flats en richtte zich voornamelijk 
op eengezinswoningen. Op wijkniveau richt men zich 
op een sociale insteek: de "wijkgedachte". De wijken 
vallen uiteen in buurten, die gegroepeerd worden rand 
een wijkkern waar aile sociale voorzieningen worden 
opgenomen. Van oudsher had het Roomse Eindhoven 
een indeling die gebaseerd was op parochiele 
verbanden. Deze beperkten zich tot circa 5000 mensen. 
Het nieuwe sociale plan sloot naadloos aan op deze 
historisch aanwezige wijkindeling. 

Nadat de grootste woningnood was weggewerkt, wilde 
Eindhoven van zijn dorpse karakter af en zich veel meer 
profileren als stad. Om dit extra kracht bijte zetten noemde 
men het geen stad, maar city. De plannen van Bakema 
en Van den Broek voorzagen grootstedelijke gebouwen 
in het centrum (afb. 15). De bereikbaarheid van het 
centrum werd als een speerpunt van de toekomstige 
ontwikkeling ingezet. De infrastructuur drong door tot in 
de stadskern en de auto kreeg vrij baan. 
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De keuze om de auto het centrum in te brengen, bleek 
echter geen gelukkige. De exponentiele groei van het 
aantal autobezitters zorgde ervoor dat men uiteindelijk 
terug is gegaan naar een autovrij centrum. De stad heeft 
zich sinds de jaren zestig van de vorige eeuw vooral naar 
buiten uitgebreid. Het platte karakter van de stad zorgt 
voor een relatief lage bezetting per vierkante meter. 

Eindhoven 2330 inwoners per km2, A/mere 1132 inwoners per km2, 
Groningen 2173 inwoners per km2, Utrecht 4176 inwoners per km2 
(gebaseerd op 2002) 

City branding, image building & building images, onder redactie van 
Thea Hauben 

De jaren zeventig en tachtig Iaten een gestage uitbreiding 
zien langs de ingeslagen weg. De basis voor de stad 
was in de voorgaande decennia gelegd en werd nu 
enkel vergroot. 

Eindhoven heeft zich tot de jaren negentig binnen de 
snelweggrens ontwikkeld. De wijk Meerhoven (VINEX, 
1998-2016) en het Flight Forum {1998-201 0) waren de 
eerste structurele ontwikkelingen aan de andere zijde 
van de snelweg. Seiden wijken liggen op korte afstand 
van Eindhoven Airport, dicht bij Veldhoven. 

De structuur van Eindhoven 
De stadsplattegrond van Eindhoven laat een aantal 
sterke kenmerken zien. Van binnen naar buiten is er 
een ring om de binnenstad, het zogenaamde boontje. 
Daaromheen zit de ringweg, die als het ware de 
verschillende dorpen, waaruit Eindhoven is ontstaan, 
verbindt. Als laatste zien we de snelweg of randweg 
(afb. 18). Deze is nag niet afgemaakt tot een volledige 
ring, maar dit lijkt een kwestie van tijd gezien de drukte 
op de snelwegen rand Eindhoven. De ontsluiting van de 
stad gebeurt door middel van de radialen. Met de klok 
mee vanaf rechtsonder gezien: 

Leenderweg 
Aalsterweg 
Karel de Grotelaan 
Noord - Brabantlaan 
Tilburgseweg 
Anthony Fokkerweg 

John F. Kennedylaan 

Het centrum en Woensel XL vormen detwee commerciele 
winkelharten van de stad (afb. 16). Opvallend is daarbij 
dat qua bereikbaarheid met de auto Woensel XL veel 
beter scoort dan het centrum door de gunstige ligging 
buiten de ringweg. Kenmerkend voor het centrum is het 
forse aandeel die de industrie nag inneemt (afb. 17). 
Het vertrek van Philips uit Strijp zorgt echter voor meer 
wonen in het centrumgebied. De groene lobben die tot 
ver in de stad doordringen versterken de stervormige 
opzet van Eindhoven (afb. 19). Dit is te verklaren door 
de lagere ligging van de groene zones. Ze zijn minder 
geschikt voor bebouwing en juist uitstekend geschikt 
voor natuur. 

De verhoogde spoorlijn is een belangrijke factor in de 
scheiding tussen noord en zuid. De grotere schaal van 
de bebouwing in Zuid Woensel en de wigvorm van het 
TU terrein zorgen voor een grate afstand tussen beide 
gebieden. Woensel is in de jaren 60 ontworpen als een 
functionalistisch, op de auto afgestemd stadsdeel. Het 
contrast met de meer natuurlijk gegroeide stedenbouw 
van Zuid Eindhoven wordt daardoor nag eens extra 
benadrukt. 
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20. onlmoelingsplaalsen lussen de snelweg en Eindhoven 



De snelweg kent weinig raakpunten met de stad (afb. 
20). Aileen in het noorden van de stad en op het deel dat 
ingeklemd ligt tussen Veldhoven en Eindhoven krijgt de 
automobilist een glimp mee van Eindhoven. De stad ligt 
verstopt achter een groene haag van natuur en op de 
plekken waar de stad wei zichtbaar is, wordt het beeld 
bepaald door industriehallen. 

Als we op een grotere schaal naar de regia kijken valt 
op dat Eindhoven een belangrijk verkeersknooppunt 
vormt (afb. 21). Eindhoven is het punt waar de 
snelwegen uit Antwerpen, Tilburg, Den Bosch, Venlo en 
Maastricht samenkomen. De drukte die dit veroorzaakt 
op de randweg en met name op de poot van Metz 
(het westelijke deel van de randweg) betekent dat de 
snelweg belangrijk is in de beeldvorming die men heeft 
van Eindhoven. 

Het beeld op de toevoerwegen van Eindhoven wordt 
net als bij de randweg gevormd door veel natuur 
(afb. 22). Opvallend is dat bij enkele toevoerwegen 
de bezoeker in dorpse structuren binnenrijdt. De 
mortologische stadskaarten van Reinder Rutgers (E +) 
benoemen aileen de John F Kennedylaan en de Karel 
de Grotelaan tot stedelijke entrees (afb. 20) . Bindende 
factor bij aile entreeroutes is, dat bij het bereiken van 
de ringweg er sprake is van een schaalsprong naar 
grootschalige bebouwing. De ringweg is vrijwel geheel 
als vierbaansweg uitgevoerd en snijdt het gebied binnen 
de ring los van de omringende buurten. 
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21 . structuur snelwegen rond Eindhoven 
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22. beelden van de Loevoerroules van Eindhoven beginnend vanaf de snelweg 
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23. Foto centrum Eindhoven door RAF 24-t 2- t 944 

"DE GELEDING DER STAD" 

24. De wijkgedachte volgens de toen getdende ideeen 25. beelden van verwoestingen in Eindhoven door de oorlog 



Naoorlogse woningbouw 
De wijken die de entree routes van Eindhoven vormen 
zijn veelal naoorlogse wijken. Oppervlakkig bekeken 
zijn het over het algemeen visuee/ weinig stimulerende 
wijken en lijkt de sloophamer een logische optie. Het 
zou echter te kart door de bocht zijn om zonder enig 
onderzoek naar de geschiedenis en gedachte achter de 
naoor/ogse wijken zo'n beslissing te nemen. 

De geschiedenis van Eindhoven laat een aantal 
groeispurts zien tijdens de vorige eeuw. De eerste werd 
gedreven door de exponentiele groei van Philips. De 
arbeiders kregen op termijn allemaal een waning in 
Eindhoven met karakteristieke wijken als Philipsdorp, 
het Witte Dorp en het Drents Dorp tot gevolg. Eindhoven 
werd een echte industriestad met in het kielzog van 
Philips diverse andere fabrieken. In de oorlogsjaren 
maakte de bundeling van industrieen Eindhoven tot een 
doelwit van de Duitse bombardementen. Veel fabrieken 
sneuvelden, maar oak veel woningen werden in puin 
gelegd. (afb 23 I 25) De wederopbouw van Eindhoven 
zou pas na de beeindiging van de oorlog gestalte 
krijgen. 

De oorlogsjaren hadden tevens flinke littekens 
getrokken in diverse andere Nederlandse steden. 
De bombardementen tijdens de inval van Nederland 
hadden steden als Rotterdam, Middelburg, Wageningen, 
Rhenen, Scherpenzeel, Alblasserdam en Bleskensgraaf 
flink verwoest. Tijdens de oorlogsjaren werden deze 
steden echter al enigszins herbouwd. Het concept van 
de traditionalistische stadsreperatie bij deze steden zag 
men als behoud van de eigen waarde en daarmee als 
een stil verzet tegen de overheersende Duitsers. 

Na de beeindiging van de Tweede Wereldoorlog speelden 
er echter totaal andere belangen. De woningnood was 
ongekend hoog, met als gevolg dat dikwijls gezinnen 
niet meer dan een kippenhok tot hun beschikking 
hadden als waning. De schrijnende situatie had men 
echter tijdens de oorlogsjaren al zien aankomen. Onder 
Ieiding van civiel ingenieur dr. lr. J.A. Ringers hadden 

de Nederlandse architecten zich voorbereid op een 
nieuwe architectuur. lndustrialisatie en optimalisatie 
waren de bepalende begrippen. Oat dit tot een zakelijke 
architectuur leidde met weinig frivoliteit was vanuit het 
enorme woningtekort te rechtvaardigen. 
De verhoudingen tussen individu en maatschappij 
vormden met name bij de stedenbouw een grate invloed 
uit (afb. 24). 

"Het personalisme (jaren dertig), het existentialisme (jaren veertig 
en vijftig) en de filosofen van de 'counter culture' (jaren zestig) 
lijken allen gefascineerd door de consequenties van de moderne 
massamaatschappij voor de manier waarop het individu tegenover de 
gemeenschap staat. " 

Koos Bosma I Cor Wagenaar- Een geruisloze doorbraak 

Tijdens de oorlogsjaren hielden zowel de moderne 
als de traditionele architecten zich bezig met het 
vormgeven van de 'Nederlandse identiteit'. De omvang 
van de wederopbouw bracht het verlangen naar een 
'Nederlandse identiteit' echter naar de achtergrond en 
spitste zich op de nieuwe economische structuren en 
leefwijzen. 

De plannen waren geen continuering van de bestaande 
(nag resterende) stad, maar radicale plannen die verder 
gingen dan een vernislaag. De angst voor chaos, 
revolutie en massa speelde een belangrijke rol in de 
planvorming. 

"De 'wijkgedachte ' moest zorgen voor een stad in scherp begrensde 
territoriale gemeenschappen, die een gereguleerde stedeling met een 
beperkte mentale horizon zou voortbrengen ... Massa en individualiteit 
leken gegoten te kunnen worden in een voorgeprogrammeerde 
leefwijze, die dankzij een geindustrialiseerd bouwbedrijf, om de 
massawoning vroeg: gestandaardiseerd, sober, voorzien van gas en 
e/ektra en opklapmeube/s. " 

Koos Bosma I Cor Wagenaar - Een geruisloze doorbraak 
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De wijkgedachte werd vooral toegepast in de nieuwe 
buitenwijken. De oude (verwoeste) binnensteden 
bleken een stuk weerbarstiger. De invloed van het 
ClAM is duidelijk te herkennen in het bepalen van 
de verhouding tussen individu en maatschappij. Het 
scheiden van functies, cityvorming, minder dichte 
bebouwing, verkeersdoorbraken, veel pleinen en groen 
en het overhevelen van het wonen naar de buitenwijken 
vormden de speerpunten van de wederopbouw. 

Tijdens de wederopbouw waren er grof gezegd vier 
hoofdstromingen te onderscheiden bij de reparatie van 
steden: 

Creatie van historische enclaves 
Traditionalistische stadsreparatie 
Modernistische stadsreparatie 
Het blanco tekenvel 

In Nederland overheerste de Modernistische 
stadsreparatie. De overheid had de Ieiding over 
de bouwnijverheid via 'Commissarissen voor den 
Wederopbouw' . Zij concentreerden zich op de 
bedrijfswetenschappelijke organisatie- en industriE:He 
productiemethoden van de bouw. De grootste 
bouwstroom was de volkswoning en tot tien jaar na de 
beeindiging van de oorlog had de overheid de touwtjes 
strak in handen. Waar tijdens de wederopbouw in de 
oorlogsjaren nog sprake was van een gecultiveerd 
streekeigen architectuur, was er na de beeindiging van 
de oorlog enkel nog sprake van gestandaardiseerde 
woningbouw. 

Een nieuwe stedenbouw 
De vraag naar standaardisatie van de woningbouw deed 
zich steeds meer gelden na de Eerste Wereldoorlog. De 
architectenvan het 'Nieuwe Bouwen' zochten steeds meer 
naar mogelijkheden tot het combineren van architectuur 
met standaardisatie. De nieuwe materialen staal, beton 
en glas versterkten deontwikkeling. Devolkswoning gold 
al vrij snel als het speerpunt van de standaardisatie, het 
omhoog brengen van de levensstandaard van de burger 
werd een verheven missie. Diversiteit in gezinsgrootte 
en leeftijdsverschillen bij de bewoners vroegen echter 
om meer dan een woningplattegrond. Menging van 
de verschillende gezinstypes werd nodig geacht. De 
bijna wiskundige berekening had een herverkaveling 
tot gevolg, waarbij het bouwblok moest wijken voor 
de bouwstrook. (afb. 26/27/28) De ver doorgevoerde 
standaardisatie leverde gelijksoortige straatwanden op 
die de pluriforme straatwand verving. De architecten van 
het Nieuwe Bouwen omschreven dit als: een periode 
van 'nieuwe stijl na een periode van stijlloosheid.' 

De hoge kostprijs van materialen en ontwikkelingskosten 
van nieuwe woningen pleitten allemaal voor een ver 
doorgevoerde standaardisatie. De taak van de architect 
werd: 

"De opbouw van de woningen te varieren door groepering, situering in 
de ruimte, plattegrond, vormgeving en kleurgebruik." 

Koos Bosma, Cor Wagenaar- lndustrialisatie van de woningbouw 

Kortom, de stedenbouwkundige situering werd een 
belangrijke en beeldbepalende factor in de beleving 
van de wijk. Door het ontbreken van verschillen tussen 
de woningen in de straat werd de wijkgedachte extra 
benadrukt. De wijk is belangrijker dan de bewoner. Een 
wijk zou bestaan uit ongeveer 20.000 inwoners, en werd 
opgebouwd uit buurten van 2.000 a 4.000 inwoners. De 
opbouw van waning, buurt, wijk en stadsdeel moest 
helderheid, overzicht en sociale banden creeren die 
moesten leiden tot modelburgers die de maatschappij 
verrijken en latent gevaar in de samenleving 
ondervangt. 
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29. Bredalaan 1960. Nederland draait weer zoals gewenst 

Jaar Woningproductie Duplexwoningen Totaal aant Woningtekort 
wooneenheden 

1950 40.000 10.000 50.000 290.000 

1951 45.000 15.000 60.000 270.000 

1952 50.000 20.000 70.000 240.000 

1953 55.000 25.000 80.000 200.000 

1954 55.000 25.000 80.000 160.000 

1955 55.000 25.000 80.000 120.000 

1956 55.000 25.000 80.000 80.000 

1957 55.000 25.000 80.000 40.000 

1958 55.000 25.000 80.000 -

30. achterstand in de woningbouw na de oorlog: Helma Hellinga - de woning als massaproduct 



Tijdens de oorlogsjaren werden al vroeg begonnen 
met het maken van plannen voor de wederopbouw. 
De inactieve bouwperiode gaf tijd tot bezinning. De 
bijna wiskundige manier van uitwerken werd nog eens 
onder de loep genomen en men besloot te zoeken naar 
verdergaande differentiatie zoals blijkt uit het rapport 
'Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam (1941).' 

"Van Tijen schreef: Er waren bejaardenwoningen, woningen voor grate 
en kleine gezinnen, mooie beschutte terrassen, splitleve/woningen, 
een orgineel soort maisonettes, hoogbouwen die in meandeNorm 
getrapt in Jagere woonvormen overgingen, mooie etagewoningen, 
ruimtelijk goede gemeenschappelijke trappenhuizen." 

Koos Bosma I Cor Wagenaar- 0, theorie! 

Het productieproces werd onderzocht en dat leverde 
plannen op die veel meer de mogelijkheden benutten 
van standaardisatie dan de onmogelijkheden. 
De mogelijkheid om meer ruimte te creeren op 
maaiveldniveau door etagebouw zorgden voor verhitte 
discussies. De omschrijving als 'noodzakelijk kwaad' 
kenmerkt de botsende belangen tussen enerzijds 
stedelijkheid en de behoefte om de mensen zoveel 
mogelijk ruimte te geven. 

Waardearchitect in hetverleden zich had geconcentreerd 
op de bouwtechnische en esthetische kant van het 
bouwen, ontstond er tijdens de oorlogsjaren een 
verbreding van het interessegebied van de architect. 
Door de bijzondere omstandigheden die ontstaan 
waren door de Tweede Wereldoorlog gingen de 
architecten zich middels studiegroepen ook richten op 
economische, hygienische en sociologische aspecten 
van het bouwen. De maakbaarheid van de samenleving 
sloop zo in de architectuur. Men concludeerde dat een 
vergaande standaardisatie het gevaar van neutraliteit 
in zich droeg en daarmee slecht kon zijn voor de 
architectuur. Normalisatie van ten hoogste een groep 
straten vormde de limiet. Het verliezen van de lokale 
identiteit werd ook als een bedreiging gezien. Volledige 
landelijke standaardisatie werd niet als wenselijk gezien 
en elk project zou worden opgebouwd vanuit de 
specifieke situatie met gestandaardiseerde onderdelen. 

De oorlogsjaren had de Nederlandse architecten de kans 
gegeven tot bezinning en heroverweging van stromen 
die voor de oorlog waren ingezet. De positiebepaling 
van de architect betekende een heldere visie op de rol 
van de architect en een landelijk gedragen ideologie. 
De vooroorlogse pluriformiteit werd niet verworpen, 
maar werd enkel nog als incident beschouwd naast de 
hoofdstroming. Aile ideologische bedoelingen ten spijt 
bleek de wederopbouw echter geen ruimte te geven 
aan welke 'verspilling van materialen' hoe dan ook. 
De verkorte versie van de Nota van de Nederlandsche 
architecten over den na-oorlogschen woningbouw 
(1946) bleek zonder de discussies tussen de architecten 
(en daarmee de architectuur) uit te worden gegeven: 

"Wijsgerige en architectuuropvattingen bleken ongeschikt te zijn voor 

richtlijnen." 

De wederopbouw 
Een discussie die vrij snel ontstond na de bevrijding 
van 1\lederland betrof de inzet van noodwoningen. De 
diverse instanties die uitgebreid hadden gestudeerd op 
de wederopbouw waren fel gekant tegen de toepassing 
van noodwoningen. Zij stelden dat de noodwoningen 
een oplossing vormden die de bevolking niet de kans 
zou bieden om zich weer te ontplooien tot volwaardige 
burgers. Kortom, een gemiste kans om de wederopbouw 
in een keer goed te doen. Het bevrijde zuiden van 
Nederland had als eerste kennis gemaakt met de 
noodwoningen. De reacties waren zelden positief: 

"Ongerieflijk ten gevolge van den tot het uiterste beperkte plattegrond 
met kleine kamers, ondeugdelijke constructies en materia/en, het naar 
beneden drukken van de liefde voor het 'tehuis ' van bewoningsmoraal 
en de armelijke verschijning in het stadsbeeld. " 

Koos Bosma I Cor Wagenaar- Het politiek-organisatorische kader 

De realiteit bleek echter een stuk zwaarder dan gedacht. 
Na de beeindiging van de oorlog keerden langzaamaan 
de Nederlandse gevangenen en tewerkgestelden terug 
naar hun stad. Van de 2,2 miljoen woningen die hetland 
in 1940 telde waren er 82.000 verwoest, 40.000 zwaar 
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31. Groei Eindhoven in de naoorlogse periode 



bechadigd en 386.000 Iicht beschadigd. De bouwstop 
had oak nag een achterstand van 40.000 woningen 
opgeleverd. Het tekort aan waning en berekende men op 
200.000 waning en in 1946. Daarbovenop kwamen er oak 
nag 100.000 woningzoekenden terug uit het toenmalige 
lndie, de repatrianten. Aile idealen en manifesten ten 
spijt betekende dat maar een ding: produceren. 

Het grate gebrek aan bouwmaterialen zorgde voor 
een nag grotere vertraging in de bouwproductie. De 
becijferde 10.000 woningen die in 1946 gereed moesten 
komen werd bij lange na niet gehaald. 

De getoonde cijfers (afb. 30} Iaten duidelijk zien dat de 
woningnood een enorm probleem vormde. De normering 
van de woningbouw leidde tot een optimalisatie van 
benodigd vloeroppervlakte en dergelijke. Alles was 
er op gericht om zo min mogelijk materiaal en tijd te 
verkwisten. Het minimum werd de norm. Oak de 
architectuur ontkwam niet aan downsizing: 

"Voor extra ruimte, bijvoorbeeld voor speelgelegenheid en hobby's, 
werd geen bijdrage verleend, evenmin voor 'onnodige sprongen 
of ingewikkelde verbanden' in de buitenwanden, luifels boven de 
voordeuren, en keukens die luxueuzer waren ingericht dan met een 
gootsteen van granito, twee onderkastjes, een servieskast en een 
pannen-wandplank. " 

Bron: Helma Hellinga - de woning als massaproduct 

De verschijningsvormvan naoorlogsewoningbouw is met 
dit inzicht beter te begrijpen. Waar het Nieuwe Bouwen 
zich inzette tot industrialisatie van de woningbouw met 
een architectonische verschijningsvorm, vormde de 
schaarste aan materialen, vakmensen en financiele 
middelen de reden dat elke vorm van luxe verdween. 
De dienende rol die de architecten innamen in het 
productieproces is vergelijkbaar met de algehele 
stemming in het land: hoe kunnen we zo snel mogelijk 
het basisniveau van aile Nederlanders omhoog krijgen. 

In lijn met de standaardisatie ontwikkelde men oak de 
normaalwoning en de keuzewoning. Het idee achter deze 
woningen was het verschaffen voor kleine gemeentes 
van goede voorbeelden van woningen bij gebrek aan 
architecten. De ontwerpen vormden lucratieve klussen 
voor de architecten, die op commissiebasis werden 
beloond. 

De prefabricage leidde tot een algemeen adviesorgaan, 
de stichting Ratiobouw. Zij zag erop toe dat er aileen met 
goedgekeurde systemen werd gebouwd. De stichting 
ging zo ver dat zij oak in de stedenbouwkundige opzet 
een zo rationeel mogelijk opzet eiste. 

Waar de uiterlijke verschijningsvorm aan banden 
werd gelegd, probeerden architecten middels de 
stedenbouw het principe van de wijkgedachte terug 
te brengen. ldeologisch was het correct om niet het 
individu (het huis} , maar de wijk als uitdrukkingsvorm 
te kwalificeren. De Rotterdamse architecten van 
de Opbouw maakten in samenwerking met Lotte 
Starn-Beese (stedenbouwkundig Hoofdarchitect van 
Rotterdam) diverse plannen die gebaseerd waren op de 
wijkgedachte. Voor elk type bewoner werd een bepaald 
woningtype bedacht, etagebouw voor kinderloze of 
onvolledige gezinnen, I age etagebouw voor middelgrote 
gezinnen. De wijk zou een afspiegeling moeten zijn 
van de maatschappij en kon in stempelvorm worden 
herhaald. 
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32. Naoorlogse woningbouw in Eindhoven anno 2009 



De waarde van naoorlogse woningbouw 
De vraag die zich opdringt, is hoeveel waarde de 
naoorlogse woningbouw nu nag vertegenwoordigt. 
De woningen zijn grotendeels gebaseerd op ultiem 
minimalisme, bouwsystemen die nietvoor de eeuwigheid 
bedoeld zijn en een stedenbouwkundige vormgeving 
die de 'Nederlandsche Mensch' moest opvoeden tot een 
eerlijk en sociaaldenkende burger. Net als de langzaam 
verdwijnende generatie Nederlanders die de oorlog nag 
bewust hebben meegemaakt vertolken deze wijken 
een bepaalde nederigheid en sociale overtuigingen die 
tegenwoordig niet meer herkenbaar zijn . 

De individualisering van de maatschappij Ievert 
tegenwoordig straatbeelden op waarbij elke waning 
zijn eigen expressie heeft. Op woonoppervlaktes waar 
vroeger een gezin met drie kinderen diende te wonen 
woont nu vaak nag maar een persoon. De naoorlogse 
woningen zijn verworden tot de ondergrens aan 
woongemak in Nederland. Het lijkt niet meer zozeer een 
kwestie van keuze om daar te gaan wonen dan meer 
een kwestie van moeten. 

Deze stelling gaat echter volledig voorbij aan het feit dat 
er nag steeds mensen met heel veel plezier wonen in 
de inmiddels economisch afgeschreven woningen. De 
naoorlogse wijken zijn echter voornamelijk ontwikkeld 
als gezinswijken. De huidige lage woonbezetting 
betekent een hele andere dynamiek en een veel kleiner 
draagvlak voor bijvoorbeeld buurtwinkels. Het autobezit 
is dusdanig gegroeid dat de auto een prominent 
onderdeel is geworden van het straatbeeld. Kortom, 
de uitgangspunten waarop de naoorlogse wijken zijn 
gebaseerd zijn niet meer up to date. Er ligt een duidelijke 
opgave voor de verbetering van de naoorlogse wijken, 
waarbij de nag wei aanwezige kwaliteiten aangevuld 
kunnen worden met de woonwensen van het hier en 
nu. 
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34 . Ronerdam, Manhanan aan de Maas- www. skylinecity.inlo 

35. Den Haag. ambetenarenstad - www. skylinecity.info 



Citybranding 
Eindhoven lijkt meer dan andere steden op zoek te zijn 
naar een identiteit. Het middel dat daar tegenwoordig 
veelvuldig wordt ingezet is citybranding. Het volgende 
hoofdstuk zal hier dieper op in gaan maar ook de nodige 
kanttekeningen bij plaatsen. 

In de strijd tegen het verdwijnen in de massa zijn steden 
zich steeds actiever gaan inzetten op citybranding. Elke 
stad probeert zich in een positie te plaatsen die haar 
uniek maakt en daardoor herkenbaarder wordt voor de 
buitenstaander. Voorbeelden zijn de I AMsterdam (afb. 
33) campagne in Amsterdam, Rotterdam is bekend als 
hoogbouwstad van Nederland met de toepasselijke 
naam Manhattan aan de Maas (afb. 34). Den Haag is 
natuurlijk de ambtenarenstad van het land (afb. 35) en 
Utrecht en Groningen zijn de studentensteden. 

Stedelijke vernieuwing behelst zo de creatie van een identiteit met 
een eigen belevingswaarde, die diepgaand oorspronkelijk en niet 
kopieerbaar is, met het doe/ de bestaande marktpositie van een stad 
verder uit te diepen en te verbijzonderen, waardoor die unieke positie 
in de toekomst met nag meer overtuiging kan worden geclaimd. 

Berci Florian, de stad als merk 

De noodzaak van citybranding lijkt te zijn ontstaan uit de 
globalisering van de netwerken. Waar vroeger sprake 
was van de stad als regionaal steunpunt, is Nederland 
tegenwoordig te klein voor een stad als Rotterdam en 
profileert de stad zich veel meer op internationaal niveau. 
Vroeger identificeerde en onderscheidde een stad zich 
veel meer door de locale kwaliteiten en was er veel 
minder sprake van onderlinge concurrentie tussen de 
steden. Het verdwijnen van de locale cultuur in de nieuwe 
ontwikkeling van steden maakt dat de gekoesterde 
identiteit van de stad vervaagt en in sommige gevallen 
juist kunstmatig in stand wordt gehouden. 

Het essay The Generic City' van Rem Koolhaas heeft 
zonder hetwoord citybranding te noemen een belangrijke 
bijdrage geleverd in de discussie over citybranding. In 
zijn beroemde essay, heeft Koolhaas de globalisering 

zo ver doorgevoerd dat de stad zo aan verandering 
onderhevig is, dat dit de enige constante factor is in 
de stad. Elk beset van historie wordt zonder twijfel en 
sentiment verwijderd en verbeterd . Koolhaas beklaagt 
zich bijna over de wijze waarop we tegenwoordig 
omgaan met de historie van onze steden. 

To the extent that identity is derived form physical substance, from the 
historical, from context, from the real, we somehow cannot imagine 
that anything contemporary - made by us - contributes to it. But the 
fact that human growth is exponential implies that the past will at some 
point become too "small" to be inhabited and shared by those alive. 

Rem Koolhaas, The Generic City, SMLXL 

Over de stadsidentiteit, de zogenaamde citybranding 
schrijft hij : 

Identity conceived as this form of sharing the past is a losing 
proposition .. . This thinning is exacerbated by the constantly increasing 
mass of tourists, an avalanche that, in an perpetual quest for 
"character" grinds successful identities down to meaningful dust ... The 
stronger identity, the more it imprisons, the more it resists expansion, 
interpretation, renewal, contradiction ... Paris can only become more 
Parisian - it is already on its way to becoming hyper Paris, a polished 
caricature. 

Rem Koolhaas, The Generic City, SMLXL 

Koolhaas bepleit met zijn essay dan ook het loslaten van 
identiteit, verleden en elk door puur nostalgie ontstaan 
verlangen. Aileen dit geeftechte vrijheid voortoekomstige 
ontwikkelingen. Hij bekritiseert ook de onaantastbare 
plek van het centrum in onze steden. Het centrum kan in 
veel gevallen niet meer voldoen aan de wensen van de 
stedelingen, maar wordt toch gecultiveerd als de plek 
waar het allemaal gebeurt. De buitenwijken of periferie 
zouden niet zo genoemd worden als zij niet afhankelijk 
zouden zijn van het centrum. The Generic City heeft dan 
ook meerdere centra, of beter gezegd alles is centrum 
en periferie in een. 
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36. Hoe Amsterdams is de Zuid-As? 



The Generic City heeft een soort resistentie tegen pieken 
en dalen. Elke toevoeging aan de stad doet weer zijn 
best om het voorgaande te overtreffen, wat natuurlijk 
niet mogelijk is. Zo worden de moderniteit en de iconen 
van de stad een soort algemene saus die de hele stad 
tot een groot generiek geheel maakt. 

The infinite variety of the Generic City comes close, at least, to making 
variety normal: banalized, in a reversal of expectation, it is repetition 
that has become unusual, therefore, potentially, daring, exhilarating. 

Rem Koolhaas, The Generic City, SMLXL 

Koolhaas benoemt de vliegvelden als de nieuwe 
landspoorten. We zijn door de ver doorgevoerde 
kennistechnologie niet meer gebonden aan lands
grenzen. Het bestaansrecht van steden halen we uit het 
verbonden zijn aan het globale netwerk. Tegelijkertijd 
groeien de vliegvelden tot een soort netwerkstad op 
zich, die niet Ianger hun bestaansrecht halen uit het 
verbonden zijn met een specifieke stad. 

The tendency in airport gestalt is toward ever-greater autonomy: 
sometimes they're even practically unrelated to a specific Generic City. 
Becoming bigger and bigger, equipped with more and more facilities 
unconnected to travel, they are on the way to replacing the city. 

Rem Koolhaas, The Generic City, SMLXL 

Ondanks de zwaar aangezette toon van het stuk raakt 
Koolhaas wei een zere plek. De ontwikkelingen in Azie 
zijn veel meer te rijmen met het geschetste beeld van 
'The Generic City'. Historie en nostalgie spelen veel 
minder een factor in de ontwikkelingen van de steden in 
Azie. In Europa zien we enerzijds een schaalvergroting, 
maar een duidelijke hang naar ons historische centrum 
als identiteitsdragers. De vraag die Koolhaas opwerpt 
lijkt terecht, hoeveel waarde hebben onze historische 
centra als die niet meer zijn dan een cliche van wat zij 
ooit waren voor de stad? Tegenstrijdig aan het stuk The 
Generic City' is het Koolhaas zelf die een kanttekening 
plaats bij het herontwikkelen van gebieden zonder het 
bestaande mee te nemen in de plannen (Tabula Rasa). 

'Even if you can scrape the earth,· zegt Koolhaas, ·the slate will not be 
clean, because the previous history, the people who lived there once, 
who will live there in the future and the new communities that will bring 
specifities. ' 
Er is klaarblijkelijk een laag onder de tabula rasa, een laag die op de 
meest fundamentele wijze raakt aan zeden en gewoonten, en van 
daar uit aan concreet gedrag, en die laag houdt stand tegen welke 
imperialistische list dan ook. 

Bernard Colen brander, De Verstrooide stad 

De belangrijkste conclusies die te trekken zijn uit 
"Generic city" zijn mijns inziens het loslaten van de 
adoratie van het historische centrum en geen angst te 
hebben voor het nieuwe. Bij toekomstige ontwikkelingen 
moet er gewerkt worden vanuit de identiteit van de 
locatie. Door aan deze basisprincipes vast te houden 
kan de stad toch zijn eigen karakter behouden zonder 
direct het oude in het nieuwe te kopieren. 

lndien er sprake is van contextloze architectuur en 
uitbreiding pie it Koolhaas juist voor het inzetten van deze 
contextloosheid als kwaliteit in plaats van krampachtig 
vasthouden aan die paar incidenten die de stad ooit 
hebben bepaald. In de sterk gevormde Nederlandse 
cultuur zal een contectloze situatie volgens mij echter 
nooit voorkomen. 

Hoeveel globale cultuur moet een stad bevatten om te kunnen 
meedraaien in de mode me, globaal georienteerde wereld? En hoeveel 
globale cultuur kan een stad verdragen voordat ze haar eigen identiteit 
en oorspronkelijkheid verliest en onpersoonlijk en onbeminnelijk 
wordt? 

Berci Florian, de stad als merk 
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Citybranding in Eindhoven 
Eindhoven streeft al jaren naar een solide identiteit die 
zij kan uitdragen bij de promotie van haar stad. Volgens 
Frits Bom was Eindhoven echter in 2000 de saaiste stad 
van Nederland. Deze benaming bleek olie op het vuur 
en wakkerde het verlangen naar een sterke identiteit 
aileen maar meer aan. 

De stad is letterlijk sa men opgegroeid met hetwereldwijde 
merk Philips. Jaap Bakema, deels verantwoordelijk 
voor het (centrum)ontwerp van Eindhoven verwoordde 
het beeld van de stad tijdens de informatieavond naar 
aanleiding van zijn antwerp voor het centrumgebied (20 
dec 1968) als volgt: 

" .. . de bedrijfsgebouwen van Philips en de Catharinekerk ... Dit zijn de 
twee polen: dat kerksilhouet en het strakke silhouet van een industrie. 
Oat zijn voor uw stad twee markante dingen, dingen van onze tijd: een 

van het bezinnen en een van het doen." 

De uitvinding van de gloeilamp door Philips en de 
voortrekkersrol die Philips had in lichttechnologie gaf 
Eindhoven detitei'Lichtstad' (afb. 37) . Dit begrip is echter 
meer een eigenschap op papier en niet zozeer voelbaar 
in de stad. De stad heeft inmiddels wei een aantal 
projecten ge·initieerd om Iicht meer voelbaar te maken 
in de stad. Dit is echter op een te kleine schaal gebeurd 
om echt te kunnen spreken van een onderscheidende 
positie ten opzichte van andere steden. 

De Technische Universiteit Eindhoven en de Design 
Academie zijn twee sterke namen op het gebied 
van vormgeving. De benaming Design hoofdstad 
van Nederland was dan ook snel gevonden. Maar 
net als bij het begrip 'Lichtstad' is design niet een 
breed vertegenwoordigd beeld in de stad zelf. De 
Dutch Designweek is een Europees gewaardeerd 
fenomeen, maar kan het beg rip Designstad niet volledig 
verantwoorden. Het begrip bestaat ook meer op papier 
dan dat het werkelijk zicht- en voelbaar is in de stad. 

Met design wil de vijfde stad van Nederland zijn imago opvijzelen, 
want Eindhoven wordt vaak geschaard onder de saaiste steden van 
Nederland. Design staat voor creativiteit, is innovatief en sexy 

Door Volkskrant-verslaggever Peter de Graaf 

Rotterdam heeft de Maas en de havens, Amsterdam 
heeft zijn grachtengordel en Schiphol en Eindhoven 
heeft zijn vele groen en Philips. Het gebrek aan historie 
(Eindhoven kwam pas echt tot bloei na de industriele 
ontwikkeling van Philips na 1920) lijkt de stad maar 
moeilijk te boven te komen. Dat het centrum vrijwel 
geheel kapot werd gebombardeerd in de Tweede 
Wereldoorlog en dus ook weinig historische architectuur 
bevat lijkt tevens een belangrijke negatieve factor bij het 
vinden van de Eindhovense identiteit. 

Daarnaast heeft Philips in de jaren negentig zijn 
hoofdkantoor verplaatst naar Amsterdam. De 
achtergebleven ontwikkelingsdivisies zijn uit het 
centrum verplaatst naar de net buiten de stad geplaatste 
enclave 'High Tech Campus' . De achtergebleven 
industriegebouwen van Strijp S vormen dan ook een 
lege huls van wat ooit was. De mooie woorden van Jaap 
Bakema over de Catharinekerk en Strij p S verbeelden het 
katholieke geloof en het industriele karakter van de stad. 
De verregaande ontkerkelijking en het wegtrekken van 
Philips uit het centrum heeft een leegte achtergelaten die 
niet direct kan worden gevuld. Eindhoven lijkt dan ook 
te lang een negatief beeld te hebben, dat zich niet laat 
verbeteren zonder diepgewortelde stadskenmerken. 

Het imago vindt namelijk slechts ten dele zijn oorsprong in een 
fysieke realiteit en is vooral opgebouwd uit ingesleten vooroordelen, 
verlangens en herinneringen. Deze emoties krijgen gestalte in het 
co/lectieve geheugen, waar nauwelijks ruimte wordt vrijgemaakt voor 
teitelijke data. 

Marco Vermeulen, Nederland vakantieland 

De stad kent genoeg kwaliteiten die zich echter moeilijk 
in een beeld Iaten vertalen. De benoeming tot Brainport 
van Nederland lijkt echter een belangrijk keerpunt te 
worden in de geschiedenis van Eindhoven. 
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Eindhoven als Brainport 
De kennisindustrie is ruim vertegenwoordigd in de stad 
Eindhoven. Eindhoven kent met de ontwikkelingsdivisies 
van Philips en ASML in de stad twee sterke partijen. 
De term 'Leading in technology' is dan oak zeker van 
toepassing op de stad. 
Zuidoost Nederland is de hotspot in Nederland wat betreft 
investeringen in Research and Development (R&D). Met 
2,5 miljard euro investering elk jaar heeft ZO Nederland 
een aandeel van 30% in R&D in Nederland. De regia 
Eindhoven heeft van aile steden het grootste aandeel en 
vormt de kern van ZO Nederland op technologiegebied 
(afb. 40). 

Ondanks deze leidersrol op het gebied van R&D is 
het nauwelijks waarneembaar in de stad. De vraag 
wat een R&D gebouw onderscheidt van een normaal 
kantoorgebouw is gerechtvaardigd. Een specifieke 
architectuur is moeilijk te benoemen en vervalt snel in 
een soort clichematig hightech architectuur. Echter op 
de punten waar de snelweg de stad ontmoet, bepalen 
industriehallen het beeld van de stad. De treinreiziger uit 
het noorden (Tilburg en Den Bosch) wordt voornamelijk 
geconfronteerd met Strijp, een gebied dat meer industrie 
dan technologie uitstraalt. 

Kortom, de plekken waar de neutrale toeschouwer 
geconfronteerd wordt met de stad benadrukken niet de 
'Leading in Technology' rol die Eindhoven heett, eerder 
die van een arbeidersstad met veel industrie, waar 
men woont in dorpse I naoorlogse structuren. De vele 
lege plekken in de stad, de achterkanten en plekken 
in ontwikkeling versterken het beeld van een stad die 
weinig bezig is met beeldvorming. Kenmerkend voor de 
stad is de locatie van de High Tech Campus (afb. 38). 
Net buiten de stad en niet aangesloten op de snelweg 
(de eerste privaat snelwegafslag van Nederland moet 
nog gebouwd worden voor de HTC) . Waar de High Tech 
Campus een uithangbord kan zijn voor de stad, kiest 
men ervoor deze eerder te verstoppen dan te tonen. 

Eindhoven kent ve/e kwaliteiten van overgangsgebieden a is left
over vacuum van de stedelijke infrastructuur. Door het verlies van 
beheersbaarheid en controle versterken deze tussengebieden 
de bewustwording van de stad en haar gebruikers, doordat de 
gebruikers in beweging het transformerende karakter en de 
betekenis van het tussengebied bepa/en. 

[EN], spaces of dis-sociation 

Heel Zuidoost Nederland is aangewezen als de 
brainport locatie van Nederland met Eindhoven als 
'hoofdstad'. Op een grotere schaal is Eindhoven een 
samenwerkingsverband aangegaan met de steden 
Leuven en Aachen. Oak voor deze twee steden geldt 
dat de kennisindustrie in ruime mate vertegenwoordigd 
is, met in beide steden een Technische Universiteit. 
Deze ELAt driehoek vormt de totale kennisdriehoek met 
Eindhoven als noordelijke begrenzing (afb. 39) . 
Amsterdam en Rotterdam zijn de Mainports van 
Nederland met Schiphol en de Havens. Eindhoven krijgt 
door de ontwikkeling tot Brainport een belangrijke plek 
in de structuur van hetland. De benoeming tot Brainport 
betekent dat Eindhoven de aanwezige kwaliteiten in de 
stad nag meer kan ontwikkelen en aanzetten. De al 
aanwezige basis van kennisindustrie betekent dat het 
geen ontwikkeling in de lijn van Koolhaas' Generic City 
is, maar eerder een bevestiging en verdere ontwikkeling 
van de kwaliteiten van de stad. 

De Brainport betekent een kans om de stad opnieuw te 
positioneren, zowel qua identiteit als in gebouwde vorm. 
De leegte tussen stad en snelweg biedt kansen. Dit is 
de ideale locatie om de bezoeker en passant van de 
stad met de neus op de feiten te drukken. Hier vinden 
innovatieve ontwikkelingen plaats en daar is de stad trots 
op! Het SRE (samenwerkingsverband regia Eindhoven) 
heeft de handschoen opgepakt en is vergevorderd in 
zijn planvorming voor de Brainport in de stad. 
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41 . ontwikkelingsplan SRE voor Brainport in Eindhoven 



De plannen van het SRE 
De SRE heeft de benoeming tot Brainport aangegrepen 
om grate plannen te maken voor Eindhoven. Het 
benutten van de etalagefunctie van de snelweg vormt 
de kern van hun plannen voor de positionering van de 
Brain port in Eindhoven. De SRE onderscheidt een zestal 
locaties voor de kennisindustrie. 

T-Best 
Ekkersrijt 
BeA2 
i-Park 
De Hurk I Run 
T-Campus 

Aile gebieden worden aaneengeregen door de A2 en 
krijgen waar nodig een aansluiting op de snelweg. 
Elk gebied krijgt een andere uitstraling (afb. 41 ). De 
plek die maximale uitstraling naar de snelweg moet 
krijgen, is i-Park (afb. 42). Het gebied ligt ingeklemd 
tussen Eindhoven en Veldhoven en moet het stedelijke 
knooppunt worden in de plannen. i-Park is tevens 
bedoeld als een belangrijk transferium op de route naar 
Eindhoven Airport. Het programma voor i-Park wordt nu 
als volgt omschreven: 

Ca. 15 ha toptechnologische zakelijk centrum 
met uitlopers; 

transferium, HOV-aansluiting en landmark I 
overkluizing van de A2; 

jachthaven: ca. 6 ha transformatie tot toerisme, 
horeca en sport; 

robuuste groene koppeling van Meerbosch/BeA2/ 
i-park aan het Philips van Lenneppark; 

Landmark Philips van Lenneppark; 

Ca. 2 kilometer fietspad tussen i-park en 

Philips van Lenneppark. 

Opvallend is dat i-Park en de Hurk I Run als enige 
gebieden een aansluiting vinden met de bestaande 
stedelijke structuur. De overige gebieden vleien zich 
neer in een leeg veld of moeten zich gaan mixen met de 
bestaande natuur. Het samenkomen van de Brainport 
met Eindhoven Ievert vooral in het 'Avenue-gebied' een 
interessante ontmoeting tussen heden en verleden van 
Eindhoven (afb. 43144) . 

De plannen van de SRE zetten sterk in op een 
verschuiving van de stad naar het westen. Het oude 
stadscentrum komt nauwelijks voor in de plannen. De 
'oude' stad wordt dan ook nauwelijks aangepak1. 1-
park zal een nieuw centrum betekenen in de stad en 
de verbinding met het westelijk gelegen Veldhoven 
versterken (afb. 45). 

42. Brainport, stadsenlree en HOV-Iijn 
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43. ontwikkelingslocaties Brain port. bron SRE 



44. antwikkelingsgebied Avenue. bran SRE 45. antwikkelingsgebieden Brainpart. bran SRE 

46. geensceneerd beeld van i-Park gezien vanal de A2. bran SRE 

4 7. antwikkelingsgebied pari<. bran SRE 
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48. streefbeeld HOV in Eindhoven 

49. HOV-bus Phileas 

HOV-knooppunt 

0 Treinstation 

Streeklijn 

HOV-Iijn 

Spoorlijn 
lnzetgebied 
stadsdeelbus 

. -- --. ...... . ._.__. 

50. stijging passagiersaantallen Eindhoven Airport 



Ontwikkeling HOV-Iijnen 
De ontwikkeling tot Brainport zal een flinke impuls voor 
de stad betekenen. De gemeente Eindhoven heeft hier 
op geanticipeerd door het ontwikkelen van van een 
nieuw infrastructureel netwerk, de HOV-Iijnen. 

De historisch gegroeide lintenstructuur en de later 
toegevoegde uitvalswegen slibben behoorlijk dicht in 
de spits. De bestaande infrastructuur wordt zodanig 
aangepast dat er een Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
netwerk (HOV) ontstaat. De ontwikkeling moet het 
gebruik van het openbaar vervoer verder stimuleren. 
De HOV wordt ingezet om de belangrijke gebieden 
van Eindhoven sne/ bereikbaar te maken zonder last 
te hebben van de files in de spits. Men streeft ernaar 
om de omliggende dorpen een snellere verbinding met 
Eindhoven te geven met de belangrijke plekken zoals 
de High Tech Campus gekoppeld aan deze routes (afb. 
48). 

Om Eindhoven Airport extra te stimuleren is deze route 
als eerste aangelegd. De snelle verbinding met het 
Centraal Station moet garant staan voor vee/ reisgemak. 
De recente groei, die de luchthaven meemaakt (afb. 
50), maakt duidelijk dat de HOV-/ijn een belangrijke 
factor vormt in de beeldvorming van Eindhoven. De 
ontwikkeling naar Brainport betekent een ontwikkeling 
die vee/ internationale bezoekers zal aantrekken. De 
HOV-Iijn zal ook voor hen een belangrijke factor worden 
in de eerste ontmoeting met de stad Eindhoven. 

De huidige filevorming op de toevoerwegen van 
Eindhoven moet deels ondervangen worden door de 
HOV-Iijnen. De HOV zal een nieuwe laag toevoegen 
aan de infrastructuur van de stad. Het belang van het 
openbaar vervoer wordt nog eens extra benadrukt door 
de plannen voor station Acht op het spoortraject tussen 
Eindhoven en Best. Het station is vooral bedoeld om een 
snellere verbinding met de nieuwe Brainport locaties te 
verzorgen. 
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51. de toekomst van Eindhoven ligt in de ontwikkeling tot Brainport van Nederland 



Conclusie stedelijk 
ontwikkeling Eindhoven 

Eindhoven lijkt eindelijk een helder beeld te hebben 
in welke richting de stad zich gaat ontwikkelen. Het 
versterken van het eigen karakter in de positionering 
als Brainport is hierbij het kernbegrip. Door goed te 
anticiperen op toekomstige schaalvergroting van de 
stad zal de transitie een stuk soepeler verlopen. 

De toekomstige ontwikkelingen zullen met name de 
beeldvorming van de stad be"invloeden en zal de stad 
internationaal beter op de kaart zetten. De verwachting 
is tevens dat de werkgelegenheid, met name in de 
kennisindustrie, een stijging zal Iaten zien. 

Met betrekking tot de vergrijzing van de samenleving zal 
de ontwikkel ing tot Brainport echter niet direct veel van 
doen hebben. De vergrijzing zal met name gevolgen 
hebben in de zorgvraag. De huidige organisatie van 
de zorg lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. In de 
volgende hoofdstukken zal er dieper ingegaan worden 
op de huidige structuur van de zorg, mijn visie voor 
de toekomst en hoe de veranderende zorgstructuur 
gekoppeld kan worden aan de stedelijke ontwikkelingen 
in Eindhoven. 
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53. Catharina ziekenhuis Eindhoven 



De toekomst van de zorg 
De zorg is in Nederland (en in Eindhoven) momenteel 
georganiseerd in grate, al/esomvattende ziekenhuizen 
(afb. 52/53) . Het bezoek aan een ziekenhuis betekent 
in vee/ gevallen een reis uit de vertrouwde omgeving 
naar een bastion buiten de stad. Het ziekenhuisbezoek 
is altijd ingegeven door een behoefte of beter gezegd 
noodzaak tot zorg, er is sprake van een grate mate van 
afhankelijkheid. De vee/a/ grauwe steer van ziekenhuizen 
met de op efficifimtie ingerichte gebouwen maken de 
patient tot een nummer, wachtend op zijn (machinale) 
behandeling. 

Zorggebouwen hebben een imagoprobleem. Niet aileen omdat een 
bezoek aan een ziekenhuis of verzorgingstehuis onvermijdelijk met 
lichamelijke of geestelijke problemen te maken heeft, maar ook omdat 
vee/ van de gebouwen waarin zorginste!lingen zijn gehuisvest die niet 
te benijden toestand eerder bevestigen dan relativeren. 

(AU!)Nieuwe verbanden- Bram Esser en Peter Michie/ Schaap 

Een korte geschiedenis ziekenhuisbouw 
Eind 19e en begin 20e eeuw hielden medische 
specialisten veelal praktijk aan huis. Om de beste zorg 
te kunnen bieden sloten de specialisten steeds vaker 
contracten af met ziekenhuizen voor de behandeling 
in het ziekenhuis en de daarbij horende nazorg en 
revalidatietijd. De specialist kon door de ondersteuning 
van het ziekenhuispersoneel en de aanwezigheid van 
goede medische apparatuur betere en effectievere 
behandelingen aanbieden. Deze trend zette zich door 
in de jaren vijftig van de vorige eeuw met uiteindelijk het 
ontstaan van de polikliniek als gevolg. 

De functionalistische aanpak van ziekenhuisontwerpen 
leverde zeer leesbare plannen op. De drie hoofdfuncties 
beddenhuis (toen het grootste deel), het behandelhuis 
en de poliklinieken waren veelal in aparte volumes 
ondergebracht met snelle en directe verbindingen. 

"Het beddenhuis was in essentie een verblijf- en herstelgebouw; 
het behandelgebouw een tempe! van de medische wetenschap en 
technologie, en de polikliniek een combinatie van medische techniek 
en verkeersruimten: gangen en wachtkamers verweven in grote 
aanta!len behandel- en consultatieruimten en afdelingen met zwaarder 
medisch geschut." 

Geschiedenis van de polikliniek - Noor Mens en Cor Wagenaar 

Met het stijgen van het aantal Nederlanders en de 
steeds gecompliceerdere medische zorg groeiden 
de ziekenhuizen tot enorme complexen. De drie 
afdelingen bleven herkenbaar in K-typen, H-typen en 
breedvoet ziekenhuizen die in heel Nederland werden 
gebouwd. De kritiek op het ontstane 'medische bastion' 
zou echter leiden tot een type dat tot begin jaren 
negentig veelvuldig werd toegepast, namelijk dat van 
het laagbouw ziekenhuis. Het onderscheid tussen de 
drie hoofdcomponenten verdween en er kwam een 
eenvoudige logistieke hoofdstructuur. De kam- en 
carreziekenhuizen zijn hier het directe gevolg van. 

De afname van de behoefte aan heel veel bed den werkte 
de fusie van ziekenhuizen in de hand en daarmee nog 
grotere complexen. De afname van de bedden werd 
gecompenseerd door de groei van de poliklinieken. Een 
flexibele structuur en een gekoppelde positie betekende 
nog minder articulatie van de verschillende onderdelen 
van het ziekenhuis. Het ziekenhuis als een gebouw 
ontstond op deze manier en de interne uitstraling werd 
belangrijker. Het stad-in-een-gebouw model ontstond 
met grote hallen en atria als de nieuwe pleinen. 

Het fuseren van ziekenhuizen betekende op een van 
beide (verlaten) locaties een zorgvacuum. A Is com prom is 
hield men enkele poliklinieken in stand op de verlaten 
locatie met de nadruk op de lichtere poliklinische 
behandelingen. Deze poliklinieken fungeerden als een 
soort dependance van het grotere kernziekenhuis dat 
de zwaardere zorg voor zijn rekening nam. 
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Het ziekenhuis nu 
De rol van het ziekenhuis in de huidige maatschappij is 
aan hetveranderen. Bij het aanpassen van de bestaande 
ziekenhuizen anno nu is een trend waarneembaar van 
het 'gezelliger' maken van het ziekenhuis. Passages 
worden ingericht tot aangename verblijfsruimten met 
diverse afleidingen in de vorm van winkels en aan het 
ziekenhuis gerelateerde voorzieningen. 
Het verhogen van de verblijfskwaliteit in een ziekenhuis 
is een nobel streven, maar lijkt tegelijkertijd iets dat nooit 
helemaal zallukken. Het ritueel van een bezoek aan een 
ziekenhuis komt voort uit een behoefte aan zorg (het 
lichaam is ziek) en heeft daardoor een negatieve lading. 
Het inbrengen van de 'vrolijkheid' van het stedelijke 
voorzieningen zal het verblijf veraangenamen, maar 
nooit de negatieve steer kunnen wegnemen. 

De medische wereld kent een zeer hoog 
ontwikkelingsniveau. Een efficientere manier van 
behandeling kent zowel zeer grate voordelen voor de 
patient, als wei een sterke reductie van de kosten. Het 
zwaartepunt van ziekenhuizen is steeds meer bij de 
poliklinische behandelingen komen te liggen (afb. 54). 
De patient hoeft in steeds minder gevallen opgenomen te 
worden en kan binnen een dag opgenomen, behandelt 
en ontslagen worden. Het beddenhuis is dan ook een 
krimpend onderdeel van de huidige ziekenhuizen. 

De zorg is een sector die zich blijft ontwikkelen. In 
het geval van ziekenhuizen bouwt men dan ook zeer 
aanpasbaar, de gebouwen kennen veel mogelijkheden 
tot het verplaatsen van functies. Het krimpen van 
het beddenhuis is eenvoudig op te vangen door het 
vergroten van de poliklinische functies. 

De kracht van het ziekenhuis bestond en bestaat 
grotendeels uitde kruisbestuiving tussen deverschillende 
disciplines. Het delen van medische voorzieningen 
zoals scanapparatuur betekent een kostenreductie, 
wat uiteindelijk de patient geld scheelt. Dit is dan ook 
een vaak gehoord argument voor het behoud van de 
grate alles-onder-een-dak ziekenhuis. Het onderzoek 

van het Ministerie van VWS 'Sneller beter' heeft echter 
aangetoond dat van de veronderstelde efficientie weinig 
sprake is. 

'In 2004 gat het programma Sneller Beier van het minis/erie van VWS 
aan dat in de jaaromzet van ziekenhuizen circa 20 procent bespaard 
zou kunnen worden door de logistieke processen te verbeteren. · 

Colette Niemeijer - Dynamiek in zorggebouwen 

De digitalisering van onze samenleving heeft voor de 
zorgsectorverstrekkende gevolgen. Waar in het verleden 
patientendossiers bestonden uit bundeling van (hard 
copy) medische gegevens zoals scans en echo's, wordt 
alles tegenwoordig gedigitaliseerd en opgenomen in het 
digitale dossier van een patient. Groot voordeel is dat de 
bundeling van medische voorzieningen op een locatie 
voor efficienter gebruik niet meer strikt noodzakelijk is. 
De kruisbestuiving is in sommige gevallen nog wei 
degelijk gewenst en noodzakelijk. Echtervoor de lichtere 
varianten van poliklinische hulp lijkt de mogelijkheid van 
het uit het ziekenhuis stappen kansen te bieden. 

'Ontleedt men het alles-onder-Mm-dak ziekenhuis in kleinere eenheden, 
met andere woorden decentraliseert met he/, dan blijkt het mogelijk he/ 
isolement van het medische bedrijf te doorbreken en het opnieuw te 
integreren in het stedelijke weefsel van de stad. · 

Cor Wagenaar - De patient in beeld 

De toenemende vergrijzing zal een stijging in de 
zorgvraag met zich meebrengen. De positie die 
ziekenhuizen innemen in de stad en de daarbij horende 
lading van 'zorgbastion' ge'isoleerd op de rand van de 
stad betekent te allen tijde een breuk in het dagelijkse 
Ieven. De afnemende mobiliteit en in sommige gevallen 
angst voor het onbekende van senioren maakt een 
frequent bezoek aan ziekenhuizen tot een regelmatig 
negatief onderdeel van het Ieven. 
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56/ 57 I 58 / 59. Core Hospital· Ton Venhoeven (www.venhoevencs.ni) 



Het 'lospeuteren' van laagdrempelige poliklinieken 
uit ziekenhuizen betekent de mogelijkheid om deze in 
een veel kleinere schaal in de samenleving te plaatsen 
(afb. 55). Naast het normaliseren van de zorg zien we 
ook steeds meer aandacht voor gezondheid in de 
maatschappij. Het Sonja Bakkeren is gemeengoed 
geworden, biologische producten zijn in opkomst 
en een sterker bewustzijn voor gezondheid bepaalt 
bij steeds meer mensen het Ieven. Het streven 
naar gezondheid heeft tot gevolg dat steeds meer 
mensen preventief onderzoek ondergaan. Daarnaast 
zijn Wellnesscentra een opkomend fenomeen, dat 
gebaseerd is op het gezond houden van het lichaam en 
geest. Waar het ziekenhuis dus als reactief geldt en pas 
wordt benaderd in het geval van (acute) zorgbehoefte, 
valt het wellnesscentrum onder de noemer preventief. 
De vormgeving en beleving van Wellnesscentra is 
klantvriendelijk en erop gericht de klant op zijn gemak 
te Iaten voelen. 

Het gapende gat dat tussen het ziekenhuis en de 
welnesscentra zit wekt bevreemding op. In een markt 
waarin de 1\lederlandse bevolking steeds meer bereid 
lijkt om geld uit te geven voor service en luxe, blijft 
het ziekenhuis een op het oog machinaal, afstandelijk 
opererende unitwaar niemand vrijwillig komt. De regering 
heett de laatste jaren enkele belangrijke stappen gezet 
in het omvormen van de zorg in Nederland. Waar tot 
voor kort de zorgmarkt gebaseerd was op het aanbod 
van de producent (het ziekenhuis), zien we steeds meer 
een verschuiving naar een markt die gebaseerd is op 
vraag (de patient). 

De vercommercialisering van de zorg betekent dat arts en 
concurrerend moeten worden op meerdere zaken. Net 
als bij concurrerende bedrijven wordt de locatie, de 
sfeer en de prijs steeds belangrijker. Door middel van 
het DBC (diagnosebehandelingcombinaties) dient een 
zorgaanbieder zijn kosten inzichtelijk te maken. 

'VWS heeft samen met de zorgverleners van elke denkbare zorgvraag 
of diagnose, de mogelijke behandeling en de kosten daarvan in 
kaart gebracht. Vervolgens is voor elke DBC een gemiddeld tarief 
vastgesteld. In dit tarief zijn de kosten voor aile onderdelen van 

de behandeling opgenomen. Maar ook de indirecte kosten van 
de inste/ling of zorgverlener zijn verrekend, zoals de kosten van 
opleidingen, onderzoek of spoedeisende hulp. 
Elke DBC heeft zo zijn eigen 'prijskaartje '. 

www.minvws.nl 

Het ziekenhuis van de toekomst 
Het ziekenhuis kan worden opgesplitst in 'Cure' en 
'Care'. Het behandelen van men sen en het verzorgen van 
mensen. De cure komt steeds meer in de poliklinische 
hoek terecht. Het ziekenhuis lijkt zich steeds meer te 
moeten gaan richten op de kernfuncties van cure en 
care. 

Een mooi voorbeeld van hoe het anders kan is het 
prijswinnende antwerp van Ton Venhoeven 'Core 
hospital' (afb. 56-59). 

"Het core hospital concentreert zich op hoogwaardige 
hightech gezondheidszorg. Het core hospital huisvest aileen de 
hoogstnoodzakelijke functies, ongeveer 50% van het standaard 
ziekenhuis programma, terwijl aile overige functies extern worden 
gehuisvest. Oil afgeslankte ziekenhuis past in vrijwel elke stad. 

Een hotel met een interne verbinding biedt low-care verpleging naast 
optimaal comfort aan patienten, maar biedt ook accommodatie aan 
familieleden van patienten, arisen, toeristen en zakenlieden. Op 
de begane grand bevinden zich winkels die zowel van de straat als 
vanuit het ziekenhuis bereikbaar zijn. De patient wordt een efficiente 
ziekenhuisaccommodatie geboden, in de directe nabijheid van 
markten, winkels, restaurants en een bruisend stadsleven. 

De indeling en organisatie van het ziekenhuis is flexibel, zodat 
ruimtes voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden. Kostbare 
ruimtes als de OK worden optimaal benut door handelingen als 
lokale anesthesie en sterilisatie van instrumenten naar aangrenzende 
ruimtes te verplaatsen. Het ziekenhuis kan in de stad eenvoudig ruimte 
aantrekken of afstoten. 

Het ziekenhuis is een healing environment gericht op diagnose en 
behandeling. De patio draagt zorg voor daglicht en uitzicht ongeacht de 
locatie. Het Iicht wordt fangs tuinen en terrassen tot diep in het gebouw 
geleid. Semi-transparante witte wanden reflecteren en filteren het Iicht. 
Patronen op de wand zorgen voor zowel privacy als transparantie." 

www. venhoevencs.nl 
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Het inbrengen van het ziekenhuis in stedelijke centra 
wordt aangegrepen om de negatieve lading van het 
ziekenhuisbezoek af te zwakken, het wordt onderdeel 
van het dagelijkse Ieven. Door het ziekenhuis te beperken 
tot de kernfuncties (lees: kleinere schaal) ontstaat er ook 
een grotere vrijheid in locatie en uitgedragen beeld van 
het ziekenhuis. Looplijnen worden korter en het gebouw 
wordt beter behapbaar voor bezoekers. 

In Nederland leidt het bijna archetypische beeld van het ziekenhuis a/s 
onpersoonlijke kolos tot een groeiend gevoel van onbehagen, zowel in 
de samenleving als in de zorgsector zeit. 

(AU!)Nieuwe verbanden - Bram Esser en Peter Michie/ Schaap 

Waar Ton Venhoeven echter geen uitspraken over 
doet zijn de 'afgestoten' (poliklinische) functies. Deze 
dependances van het kernziekenhuis zijn in mijn visie 
uitermate geschikt om te integreren in bestaande 
wijken op infrastructureel gunstige locaties. Door de 
poliklinische centra te integreren met wijkvoorzieningen 
en wonen ontstaat er een nieuwe structuur die de zorg 
integreert in het dagelijkse Ieven van mensen. Bijkomend 
voordeel is dat de wens van ouderen om zelfstandig 
in hun eigen wijk te blijven wonen ondervangen kan 
worden (zie bijlagen) . Anders gezegd, de men sen 
moeten niet naar de zorg komen, maar de zorg naar de 
mensen. Deze ontwikkeling is ingezet met studies van 
onder andere de Stagg en het Bouwcollege en heeft de 
toepasselijke naam Zorgboulevard gekregen. 

Een zorgboulevard kan aileen worden gerealiseerd door het stellen 
van een maatschappijgericht doe/ met een commercieel verantwoord 
initiatief die samen met fundament zijn van een sluitende exploitatie: 
het geheel is meer dan de som der de/en. 

verkenning in het zorg/andschap van morgen -Jan de Jong 

De zorgboulevard 
De zorg was jarenlang een beschermd bedrijf dat door 
de overheid gestuurd en in stand werd gehouden. 
De meer vrije rol die nu wordt opgelegd betekent 
dat ziekenhuizen moeten gaan nadenken over hun 
uitstraling en klantvriendelijkheid . In eerste heeft dit 
geleid tot het betrekken van commerciele functies in het 
ziekenhuis. De schrijvers van het boek 'Harvard design 
School Guide to Shopping' hebben de Amerikaanse 
markt geanalyseerd en kwamen tot de conclusie: 

'Not only is shopping melting into everything, but everything is melting 

into shopping.' 

De schrijvers kwamen tot de conclusie dat de instituties 
die in Amerika zich na jarenlange overheidssteun op 
eigen benen moesten gaan bewijzen allen de oplossing 
vonden in winkelen . Winkelen werd onderdeel van: 

'Airports, churches, train stations, museums, military bases, casino's, 

theme parks, libraries, schools, universities, hospitals.' 

De schrijvers hebben zich enkel geconcentreerd op de 
Amerikaanse markt. Echter in Nederland is deze trend 
ook waarneembaar. Winkelen krijgt ook hier een steeds 
prominentere plaats in de samenleving, met het huidige 
'To Go'-principe als uiting van de snelheid waarin onze 
maatschappij zich bevindt. Het samenvoegen van 
commerciele winkelvoorzieningen met zorgaanbieders 
is een logische stap voor de toekomst. Het verkrijgen 
van zorg wordt genormaliseerd en kan onderdeel 
worden van onze dagelijkse routine. 

Zorg wordt steeds meer koopwaar, de aanbieder dienstverlener of 
detailhandelaar, de patient consument. 

Noor Mens - De patient als zorgconsument 
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Het 'gezelliger maken' van het ziekenhuis door middel 
van het inbrengen van commerciele functies als winkels, 
kappers en dergelijke kan als een eerste aanzet worden 
gezien van het hierboven beschrevene. In een ziekenhuis 
wordt zeer veel tijd wachtend doorgebracht. Waarom 
dan niet afleiding bieden aan de bezoeker met diverse 
winkels, met commercieel gewin voor het ziekenhuis. 
Kortom een win-win situatie. Van een patient kan echter 
gesteld worden dat zijn gemoedstoestand door de 
zorgbehoefte (men is ziek) niet helemaal openstaat voor 
recreatief winkelen. De reden van het bezoek is niet het 
winkelen, maar de noodzaak tot het aanwezig zijn in het 
ziekenhuis. Hetzelfde is van toepassing op familie en 
vrienden van de patient. 

Het kompleet 'verwinkelen' van het ziekenhuis is dan 
oak een illusie. Er zal altijd een kern overblijven die strikt 
noodzakelijk is om patienten te behandelen, genezen en 
opvangen. De studie Core Hospital van Ton Venhoeven 
toont dit scherp aan. Het grate grijze gebied dat rand 
deze kern zit, biedt echter wei degelijk mogelijkheden. 

De prijsvraag zorg 2005 van het bouwcollege heeft 
zich niet enkel op het ziekenhuis gericht, maar op 
het creeren van een zorgnetwerk in een fictieve stad. 
De prijswinnaars Carel Weeber (afb. 60) en het Finse 
bureau Harris Kjisik (afb. 61/62) hebben beide een plan 
ontwikkeld waarbij het ziekenhuis uiteen 'knalt' naar 
kleinschalige steunpunten die in de wijken van de stad 
worden geplaatst. Mobiliteit en daarmee samenhangend 
een goede infrastructuur maken deze ontwikkeling 
mogelijk. 

In plaats van de stad (winkels) in het ziekenhuis te 
integreren (afb. 63) kiezen zij voor de andere richting, 
het integreren van het ziekenhuis in kleine onderdelen 
in de stad. Hoewel het beide fictieve onderzoeken zijn 
lassen zij met deze taktiek een hoop problemen op die 
aan het alles-onder-een-dak ziekenhuis kleven. 

Aile signalen wijzen richting een opsplitsing van de 
zorg in Nederland. Een kernziekenhuis voor de zware, 
noodzakelijke zorg en behandelingen en de overige 
functies verspreiden door de stad op strategische 
punten. De zorg kan door het mixen met commerciele 
functies financieel een bestaansrecht krijgen en wordt 
door de gunstige locatie en het verlagen van de drempel 
tot bezoek een volwaardig onderdeel van het stedelijke 
Ieven. In een samenleving met een groeiend aantal 
senioren en daarmee hulpbehoevenden lijkt deze trend 
een belangrijke en zeer grate stap te zijn in de goede 
richting. 
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Concept Zorgboulevard 
In plaats van het integreren van commerci€He 
functies in een ziekenhuis is het tevens mogelijk 
om zorgvoorzieningen te integreren in (kleine) 
winkelcentra. Zoals eerder gebleken is het draagvlak 
voor kleine winkels in de (naoorlogse) wijken steeds 
kleiner geworden door de lagere woonbezetting. Het 
combineren van zorgvoorzieningen met commerciele 
functies betekent voor beiden een positief effect. Een 
oogarts kan bijvoorbeeld als buurman een opticien 
hebben, waardoor er een kruisbestuiving kan ontstaan. 
Biologische winkels kunnen zich hier vestigen om de 
nadruk op gezonder Ieven te leggen. De aanwezigheid 
van zorgvoorzieningen zal een grater publiek trekken 
dan wanneer er aileen commerciele voorzieningen 
aanwezig zijn. Het ontbreken van draagvlak door 
de lagere woonbezetting kan hiermee ondervangen 
worden. 

Dezorgboulevard kan gecombineerdworden metwonen, 
zodat de nieuwe bewoners nog wei zelfstandig wonen, 
maar letterlijk boven op de gewenste zorgvoorzieningen 
zitten. Naoorlogse wijken bestaan voornamelijk uit 
rijtjeshuizen en laagbouw. Door appartementen te 
bouwen naast of aan de zorgboulevard zal er een 
differentiatie ontstaan in het woonprogramma. Senioren 
die echter al in de wijk wonen kunnen Ianger zelfstandig 
blijven wonen met een zorgboulevard om de hoek. 
Enerzijds zal de komst van een zorgboulevard een 
nieuwe groep senioren naar de wijk Iokken, anderzijds 
wordt het interessanter voor bestaande wijkbewoners 
om Ianger in hun vertrouwde woonomgeving te blijven. 
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66. ontwikkeling aantal personen per huishouden 

Onderdelen zorgboulevard 
Het Bouwcollege onderscheidt een divers aantal 
zorgniveau's, varierend van kleinschalig op buurtniveau, 
naar grootschalig op provinciaal niveau (afb. 67/68/69). 

- Algemeen ziekenhuis: inteNentiecentrum (grate algemene en 
academisch ziekenhuis) 

- Algemeen ziekenhuis: basisziekenhuis 

- Profielziekenhuis (bv. categorale ziekenhuizen) 

- Dagziekenhuis 

- Buitenpolikliniek 

het College bouw ziekenhuisvoorzieningen - SPRE/0/NG 

ZIEKENHUISZORG veNolg-uitvoeringstoets, tweede tranche 

De onderlinge samenhang is weergegeven in de 
schema's op de volgende pagina. De buitenpolikliniek 
en dagziekenhuis zijn gekoppeld aan een grotere 
ziekenhuisorganisatie. 

De bovenstaande voorzieningen zijn allemaal gericht op 
cure, dus het genezen van ziekte. Daarnaast wordt ook 
de eerste lijn zorg onderscheiden. De eerste lijn betreft 
meer de care en het eerste contact dat een patient 
heeft met bijvoorbeeld de huisarts. Het bouwcollege 
onderscheidt de volgende onderdelen: 

- huisartsenpost (huisartsen voor 's nachts en in het weekend) 

- gezondheidscentrum 

- HOED (huisartsen onder een dak) 

- eerstelijns ver/oskundig centrum 

- ambulancezorg 
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Een vermenging van cure en care gebeurt tweezijdig. 
Dus eerstelijnsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een 
'HOED' wordt ge·integreerd in een ziekenhuis, of juist 
omgekeerd specialisten die spreekuur houden in een 
gezondheidscentrum. 

Een zorgboulevard kan volgens het bovenstaande 
getypeerd worden als een buitenpolikliniek met 
daaromheen eerstelijns zorgvoorzieningen als 
wijkverpleging en een huisartsenpost + HOED. De 
wijkverpleging dient de senioren aan huis, maar kan ook 
voorzien in voorlichtingsavonden. 

Ziekenhuizen zijn steeds meer gericht op het verkorten 
van de ligtijd van patienten. Na ontslag uit het ziekenhuis 
is het genezingsproces echter nog niet altijd voltooid. 
Om deze patient en de kans te geven te revalideren in een 
omgeving met zorgvoorzieningen is een zorghotel een 
welkome aanvulling op het programma. Een zorghotel 
is letterlijk een hotel waar het personeel en de kamers 
toegespitst zijn op revalidatie. De aanwezigheid van een 
fitness is dan ook gewenst. lnteressant aan een fitness 
is dat deze tevens interessant is voor wijkbewoners die 
aan hun gezondheid willen werken. 

Als basis voor een zorgboulevard zijn de volgende 
voorzieningen interessant. 

- (Iichte) poliklinische faciliteiten 
- HOED I huisartsenpost 
- centrum voor wijkverpleging 
- evt verloskundig centrum 

De specifieke onderdelen kunnen aan de hand van de 
gekozen locatie worden ingevuld. Een locatie met veel 
allochtone bewoners uit de lagere sociale klassen zal 
een andere zorgvraag betekenen dan bijvoorbeeld een 
vooral blanke, welgestelde buurt. 
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70 uileg plaatsing rollator Denovo bank 

73. Denovo bank in gebruik 

71. Denovo rollatorbank 

72. markering wandelroute Breda 



Woon servicezones 
Een ontwikkeling die aansluit bij de zorgboulevard is 
het ontwikkelen van woon servicezones. Eindhoven is 
samen met Breda de eerste stad die hier aktie in heeft 
genomen. Een woon service zone is erop gericht om 
ouderen zolang mogelijk confortabel in hun eigen 
woonwijk te Iaten wonen. Dit betekent dat er geschikte 
woonruimte aanwezig moet zijn met kleinschalige 
zorgvoorzieningen in de wijk, maar ook dat de openbare 
ruimte voorzieningen krijgt als zitgelegenheden, 
drempelloze oversteekpunten en brede trottoirs. Tevens 
worden winkeliers gestimuleerd om hun winkel geschikt 
te maken voor bijvoorbeeld rolstoelen. Een keurmerk 
wordt toegekend aan winkels die voldoen aan de 
voorwaarden. 

Een woonservice zone richt zich echter niet exclusief 
op senioren, maar ook op gehandicapten en chronisch 
zieken. Zelfredzaamheid is erg belangrijk. Door de 
realisatie van woonservice zones kunnen senioren zich 
Ianger zelfstandig redden of met enige hulp uit de directe 
omgeving. Een verhuizing naar een verzorgingstehuis 
kan zodoende worden uitgesteld wat weer een positief 
effect heeft op de zorgsector. 
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75. radiale wegenstructuur met ziekenhuislocaties 
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74. schematisch modeltoekomst Eindhoven 

77. streefbeeld HOV-Iijr 
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78. Ligging Lievendaal en 'I Ven langs de HOV-roule 



Conclusie analyse 
Het doemscenario van demografische krimp lijkt 
redelijk voorbij te gaan aan Eindhoven. De groei van de 
bevolking zal echter net als in de rest van Nederland 
gaan afvlakken en zeer waarschijnlijk een Iichte 
terugloop Iaten zien. De impuls die de stad krijgt door 
de ontwikkeling tot Brainport zal echter de nodige 
aanwas in de stad tot gevolg hebben (afb. 74). Zowel 
qua vestiging van nieuwe bedrijven (met als gevolg 
de vergroting van de werkgelegenheid) en daarmee 
nieuwe woningzoekenden. De strategische ligging van 
Eindhoven in de regia zal de positie als steunpunt aileen 
maar vergroten. 

De demografische verschuiving zal ook een grate 
impact hebben op de stad. Vergrijzing betekent een 
grotere zorgvraag, andere woonwensen en een andere 
mobiliteit. 

De zorg zoals wij die nu kennen, georganiseerd in grate 
ziekenhuizen en weinig klantgericht lijkt zijn langste tijd 
te hebben gehad. Schaalverkleining, meer persoonlijke 
aandacht en een lagere drempel tot het krijgen 
van zorg zijn de speerpunten van het toekomstige 
zorglandschap. Het HOV-netwerk dat in ontwikkeling 
is, is een ideaal gegeven om het nieuwe zorgnetwerk 
aan te koppelen. (afb. 77). De bereikbaarheid van de 
zorg lijkt gegarandeerd, meerdere wijken kunnen 
gezamenlijk profiteren van de nieuwe voorzieningen 
en de ziekenhuizen kunnen zich gaan richten op meer 
specialistische zorg. De vergrijzende bevolking krijgt 
zorgvoorzieningen in de wijk aangeboden, wat een 
eventuele verhuizing door het ontbreken van de juiste 
voorzieningen ondervangt. 

Het nieuwe zorgnetwerk zal een belangrijke factor zijn 
in het vasthouden van een goede levensstandaard. De 
ontwikkeling tot Brainport zal naast de versteviging van 
de positie van Eindhoven in Nederland een positieve 
impuls geven aan de beeldvorming van de stad. 
Eindhoven kan inzetten op een krachtig statement en 
een unieke positie in het nivelerende stadslandschap 
van Nederland. 

Waar tot nog toe door geen enkele partij uitspraken 
over gedaan zijn, is de aansluiting van de nieuwe stad 
(Brainport) met de oude stad Eindhoven. De oude stad 
kent een sterk centrische opbouw met daaromheen 
enigszins autonome woonwijken. Dit wordtversterkt door 
de ringweg en de op het centrum gerichte stadsradialen. 
De ontwikkeling van de Brainportlocaties langs de A2 
betekent met name in de strook tussen Eindhoven en 
Veld hoven een grate verandering. De wijken die nu nog 
als buitenwijken gelden met een grate afhankelijkheid 
van het centrum krijgen in hun achtertuin een nieuwe 
economische trekker met een grate dynamiek. Deze 
ontwikkeling zal grate veranderingen tot gevolg hebben 
(afb. 76). 

Met name de wijken Lievendaal en 't Ven zullen de 
grootste veranderingen ondergaan en zijn door de 
komst van de eerste HOV-Iijn al in een andere context 
geplaatst. De komst van 1-park in de directe omgeving 
zal een nog grotere invloed hebben op beide wijken. 
Lievendaal en 't Ven vormen een uitstekende case study 
om verder op door te gaan (afb. 78). 

In het volgende deel van mijn scriptie zal ik mij richten 
op het samenbinden van aile genoemde problemen 
en ontwikkelingen. Doel is een plan te maken dat de 
aansluiting tussen de oude en nieuwe stad beter maakt 
en tevens de nieuwe zorgvoorzieningen inzet om de 
oude naoorlogse wijken Lievendaal en 't Ven een nieuwe 
impuls te geven. 
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Aalslerweg 

79. Potentiele zorglocaties Eindhoven 



Zorgnetwerk Eindhoven 
De stad Eindhoven biedt kansen voor het strategisch 
plaatsen van zorgvoorzieningen verspreid door de stad. 
De heldere structuur van het wegennet van Eindhoven 
staat garant voor een goede bereikbaarheid van de 
wijken buiten de stadsring. De toekomstige HOV
Iijnen zullen de bereikbaarheid van de buitenwijken 
ook voor niet-autobezitters vergroten. Door deze twee 
eigenschappen te combineren met een potentiele 
zichtlocatie langs de stadsentrees van Eindhoven komen 
er een zestal locaties naar voren. De centra kunnen op 
buurtniveau de (vergrijzende) buurtbewoners bedienen, 
maar zijn op een grotere schaal ook te gebruiken door 
andere Eindhovenaren (afb. 79). 

De ziekenhuizen (Catharina ziekenhuis en Maxima 
Medisch Centrum) blijven verantwoordelijk voor de 
zware zorg en het opnemen van patienten. Op wijkniveau 
zullen de zorgcentra echter de zorg voor een belangrijk 
dee I dragen en daarmee het ziekenhuis ontlasten. Beide 
ziekenhuizen kunnen zodoende afslanken en zullen 
meer een core hospital worden. 

Van het HOV-netwerk is momenteel aileen de route 
tussen het centrum en Eindhoven Airport gerealiseerd. 
De locatie Noord-Brabantlaan is dan ook verder 
onderzocht en uitgewerkt. 
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Locatie case study 
Een locatie die aile eigenschappen (ligging aan HOV-Iijn, 
naoorlogse woningbouw en zichtlocatie) bevat is het dee I 
van de Noord-Brabantlaan tussen de wijken Lievendaal 
en 't Ven. De rode lijn op de kaarten staat voor de HOV
Iijn die het centrum verbindt met Eindhoven Airport (afb. 
80/81/82). De driehoek die de snelweg vormt tezamen 
met de HOV-Iijn vormt de afbakening van Lievendaal. 
Ten zuiden van deze driehoek ligt de wijk 't Ven met 
daaronder het industriegebied De Hurk. De woonwijken 
Lievendaal en 't Ven zijn beide naoorlogs te noemen en 
er is een duidelijke behoefte aan een impuls in beide 
wijken. 

De Noord Brabantlaan scheidt de twee wijken en vormt 
een belangrijke stadsentree door de koppeling aan 
de snelweg (afb. 80) . Veel bewoners van Veldhoven 
gebruiken de Noord Brabantlaan om Eindhoven te 
betreden. Het vliegveld zal in de toekomst nag meer 
dan nu het aankomstpunt zijn van de internationale 
bezoeker van de stad en de reizende Nederlander. De 
Noord Brabantlaan vormt een belangrijk moment langs 
de route en zal de eerste indruk van de stad bepalen. 

De middelste kaart op de linkerpagina toont de door het 
studie-atelier Eplus benoemde interessante locaties in 
Eindhoven. Ter plaatse van Lievendaal en 't Ven lijkt er 
een vacuum te zitten wat betreft interessante architectuur 
en herkenningspunten. Dit biedt kansen. 

De goede infrastructuur betekent een uitstekende 
bereikbaarheid van beide wijken. De rit van het centrum 
naar Eindhoven Airport neemt maximaal twintig minuten 
in beslag. De centrale locatie van beide wijken langs de 
route betekent een maximale reistijd van tien minuten 
vanaf beide uiteinden. Het vestigen van een zorgcentrum 
langs de Noord Brabantlaan zal een zeer goede 
bereikbaarheid garanderen voor een groat achterland. 

In de volgende hoofdstukken zal blijken, dat beide 
naoorlogse wijken qua economische waarde tegen het 
einde lopen. Een impuls lijkt zeker nodig. 

Kortom, de Noord Brabantlaan kent diverse 
karateristieken. Het vormt een belangrijke entreeroute 
van de stad, scheidt twee verouderde naoorlogse 
wijken en biedt veel kansen voor het vestigen van een 
zorgcentrum. Een ideale locatie voor mijn case study. 
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87. ligging wijken 

86. Lievendaal en ' t Ven 1970 



Lievendaal en 't Ven 
De ontwikkeling van Lievendaal en 't Ven vond plaats 
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (afb. 83-86}. In 
be ide wijken is dus geen sprake van de originele dorpse 
structuren van tijdens de annexatie van Eindhoven. De 
wijk 't Ven wordt echter nag wei begrensd door een van 
de oude radialen. 

De kenmerkende kleinschalige woningbouw rand een 
voorzieningenkern is wei herkenbaar in de structuur van 
beide wijken. Seide wijken hebben centraal gelegen 
in de wijk bindende elementen. Bij Lievendaal bestaat 
deze uit de sporthal en een school. Bij 't Ven bestaat 
deze uit de kerk en het woonzorgcentrum (afb. 87). 
Aan de westzijde worden beide wijken begrensd door 
industrieterrein de Hurk. Bij 't Ven zijn het voornamelijk 
hallen, bij Lievendaal echter kantoren. De oostzijde 
van de wijken bestaat uit de Tilburgseweg. De grenzen 
van de wijken zijn dan oak hard te noemen. De wijken 
worden onderling gesplitst door de Noord Brabantlaan. 
Deze drukke toevoerroute bestaat uit twee busbanen 
met aan weerszijden een tweebaansweg. lnteressant 
aan de ontwikkeling van de wijken is dat deze gebeurde 
voor het aanleggen van de Noord Brabantlaan en 
beide snelwegen. In eerste instantie was de wijk oak 
aangewezen op de oude radiaal ten behoeve van de 
ontsluiting. 

'tVen 
't Ven is ontworpen door het architectenbureau 
Brinkman & Van den Broek & Bakema. De invloed van 
Bakema zal echter gering tot geen zijn geweest. De wijk 
is tussen 1941 en 1949 gebouwd en Jaap Bakema trad 
pas in 1948 toe tot het bureau. De architecten Brinkman 
en Van den Broek zijn dan oak verantwoordelijk voor 
het antwerp. De wijk kent een duidelijke hierarchie, 
waarbij de hoofdwegen en belangrijke kruispunten zijn 
gearticuleerd. De overwegend monotone architectuur 
krijgt zo subtiele herkenningspunten en verveelt ondanks 
de grate repetitie niet. Door de bebouwingsrichting 45 
grad en te draaien ten opzichte van de Noord Brabantlaan 
ontstond er een goede aansluiting op de historische 

radiaal. Door de rand van de wijk aan de Noord 
Brabantlaan afwisselend met langs- en kopbebouwing 
te beeindigen, ontstaat er variatie naar de lange weg. 
De oudste woningen van 't Ven treffen we aan langs 
de oude wegenstructuur (Zeelsterstraat, Bredalaan) 
met de typerende kleinschalige bebouwing. We treffen 
hier oak veel bedrijvigheid aan. Daartussen en random 
liggen enkele kart v66r en kart na de oorlog gebouwde 
complexen van sociale huurwoningen of particuliere 
bouw. Het gebied heeft bijna tweeduizend woningen 
en wooneenheden en twee keer zoveel inwoners. In 
vergelijking met de rest van de stad, heeft 't Ven een 
kleine oververtegenwoordiging van 65-plussers. De wijk 
heeft relatief (t.o.v. Eindhoven) veel eigen woningbezit 
(40% tegen 37,5%) en laagbouw (81% tegen 78%}. De 
werkloosheid ligt iets onder het stedelijk gemiddelde. 
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91. Lievendaal en 't Ven 1944- het oude lint is herkenbaar 

88 I 89 I 90. luchtfoto's Lievendaal 92. Lievendaal in de vroege jaren - www.theoldhomelown .com 



Lievendaal 

In 1930 waren er voor het eerst plannen om het woongebied Lievendaal 
te bebouwen. Het Algemeen Uitbreidingsplan van de Casseres voorzag in 
woonbebouwing van Lievendaal en 't Ven, ongeveer zoals later is gerealiseerd. 
Het overige gebied (met name Philips van Lenneppark) was bestemd voor 
industrie. 

De Tilburgseweg zat nog niet in dit plan. Het verkeer naar Tilburg zou volgens 
het plan van De Casseres over de Oirschotsedijk gaan. We/ waren opgenomen 
he/ kanaal en de (/a/ere) Noord 8rabantlaan naar Veldhoven. ABn de aanleg van 
het kanaal is in 1930 begonnen en deze werd in 1940 in gebruik genomen. In 
1930 werd de Noord 8rabantlaan aangelegd vanaf de Zeelsterstraat tot aan de 
8redalaan, omstreeks 1947 volgde het gedeelte tot aan de Oppenheimstraat en in 
1960 het gedeefte tot de ringweg, die werd aangelegd vanaf de Koenraadlaan 
tot Zeelsterstraat. 

In 1941 werden ten noorden van het stukje Noord 8rabantlaan de 29 woningen 
Noord 8rabantlaan 90 tim 146 gebouwd. Ze waren bestemd voor Duitse 
officieren die op Welschap ge/egerd waren. In 1950 werden ze omgebouwd, 
althans herbestemd voor burgergebruik. De Noord 8rabantlaan werd omstreeks 
1950 doorgetrokken tot aan de huidige ringweg, die hier pas oms/reeks 1960 
werd aangelegd. In 1948 volgde he/ complex van 248 woningen Merulastraat (de 
"rode" bouw, of 888~-woningen; 8redero's 8ouw 8edrijven), in 1949 de 232 
Airey-woningen en in 1951 de 212 Polynorm-woningen. Deze drie complexen 
zijn door Philips gebouwd, en later overgedragen aan Woningstichting Hertog 
Hendrik van Lotharingen. Eind vijftiger jaren werden "Klein Strijp" en "Welschap" 
gebouwd door he/ Mijnwerkers-pensioen~fonds. Uit 1958 staml de Maria 
Regina-kerk, waarvan aileen de toren nog is overgebleven. 

De 216 flats aan de Welschapsedijk werden in 1960 gebouwd door Van der 
Meyden beton uit Veghel. In 1961 is de Tilburgseweg aangelegd en tegelijk 
de verbinding tussen Lievendaal en Drents Dorp via de doorgetrokken Noord-
8rabanllaan. 

Daarna volgden in de jaren '60 de 90 woningen van wijk 2187 (Van der Grintenlaan 
e.o. van Hertog Hendrik van Lotharingen) en de 25 woningen Vigliuslaan, 
v.d. Muydenstraat. Kort daarna de 70 woningen aan de Prof. Meyerslaan e.o. 
(particulieren) . In de jaren 50 en 60 ontstonden ook de voorzieningen: winkelstrips 
met bovenwoningen aan Noord8rabantlaan en Johannes 8uijslaan, scholen 
aan Noord 8rabantlaan en Loeffstraat, Maria Regina~kerk (1958), sporthal en 
gemeenschapshuis. Het Philips van Lenneppark is in 1966 tot stand gekomen als 
geschenk van Philips aan Eindhoven ter gelegenheid van het 75 jarige bestaan 
van Philips. 

Eind jaren 70 werd de Maria Regina-kerk a/ weer gesloopt, uitgezonderd de loren. 
Deze is opgenomen in het in 1984 gebouwde complex van de Sociale Woning 
Stichting. De school aan de Noord 8rabantlaan werd in 1994 omgebouwd tot 
politiebureau, nadat iets eerder het gezondheidscentrum I apotheek verrees op 
de hoek van de Tilburgseweg-West en Noord-8rabantlaan. In 1998 werd in he/ 
uilerste westen he/ bedrijventerrein Poort van Metz gebouwd. 

bovenstaande tekst is letterlijk overnomen van de site: 

www.lievendaa/.dse.nl/historie/chronologie.html 

De wijk omvat ruim 1.500 woningen en heeft iets meer 
dan 3.000 inwoners. Opvallend is dat ruim 90% van de 
woningen een huurwoning is en dat 89% van de waning
en gebouwd zijn in de periode tussen 1945 en 1970. 
De wijk heeft een, in vergelijking met de rest van de 
stad, hoog aantal lager opgeleiden en werklozen, 
kent een kleine oververtegenwoordiging van ouderen 
en een relatief hoog aandeel bewoners dat niet van 
Nederlandse afkomst is. Opvallend aan Lievendaal is de 
gefragmenteerde opbouw van de wijk (afb. 88/89/90). 
De wijk kent een duidelijke orientatie haaks en parallel 
aan de Noord Brabantlaan. Deze is echter zonder 
overheersende structuur toegepast. Met enige goede 
wil is er nag een lengteas waarneembaar door het hart 
van de wijk, parallel aan de Noord Brabantlaan. Bij 't 
Ven is sprake van een duidelijke en heldere structuur, bij 
Lievendaal is meer sprake van een patchwork. 

De aansluiting van de wijk op het kantorenpark is oak 
vreemd te noemen. Seiden maken gebruik van dezelfde 
wijkingang en dringen in elkaars domein binnen. Het 
Philips van Lenneppark wordt aan twee van de drie zijden 
ingeklemd door een snelweg. Waar normaal gesproken 
parkranden zeer populair zijn om aan te wonen, gebeurt 
dat hier aan slechts een zijde. Het park vormt dan oak 
geen onderdeel van de wijk, maar meer een begrenzing. 
De woningbouw in de wijk kenmerkt zich vooral door 
standaard rijtjeswoning van een verdieping met een kap 
(afb. 92) . Er is duidelijk sprake van sociale woningbouw 
door de weinige variatie en bijna geen aandacht voor 
details. De rijtjeswoningen zijn over het algemeen op 
het midden van de kavel gebouwd. De voortuinen zijn 
dan oak ongeveer gelijkwaardig aan de achtertuinen. 
Het komt dan oak veelvuldig voor dat bewoners in de 
voortuin zitten. Dit Ievert een levendig straatbeeld op. Er 
is dan oak sprake van een volksbuurt. 
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93. Lievendaal en 't Ven 2004 94 . opbouw wijken schema Iisch 

95 . toevoeging Braiport plan SRE 96. hoofdinfraslructuur 



Lievendaal en 't Ven analyse 
De wijken Lievendaal en 't Ven werden vroeger 
ontsloten via een historisch lint van Eindhoven. Op de 
eerste kaarten is echter al duidelijk dat men vanaf zeer 
vroeg rekening heeft gehouden met de aanleg van de 
Noord Srabantlaan. Het duurt tot 1961 voordat de NS
Iaan terug te vinden is op de kaart van Eindhoven. In 
eerste instantie fungeert de weg als wijkontsluiting, pas 
later zal de weg worden doorgetrokken naar Veldhoven 
en gekoppeld aan de snelweg (A2). De snelweg vormt 
letterlijk twee zijden van de driehoek Lievendaal afb. 96) . 
Seide wegen zijn op een verhoogd talud aangelegd. De 
noordelijke hoek van Lievendaal wordt ingenomen door 
het Philips van Lenneppark. 

De Noord Srabantlaan is een zeer drukke toevoersroute 
van Eindhoven. Sewoners van Veldhoven hebben enkel 
de Noord Srabantlaan en de zuidelijker gelegen Karel 
de Grotelaan als opties om Eindhoven te bereiken. Het 
directe gevolg is dat beide wegen dicht slibben tijdens 
spitsuren, maar oak tijdens daluren zeer veel gebruikt 
worden. De Noord Srabantlaan heeft tegenwoordig aan 
beide zijden een ventweg, een tweebaans weg de stad 
in en tweebaans weg de stad uit en in het midden een 
dubbele busbaan. De Noord Srabantlaan vormt door de 
acht wegvakken een flinke snede tussen beide wijken. 

De wijken Lievendaal en 't Ven hebben een aantal 
verschillende karakteristieken. Seide wijken zijn in 
dezelfde periode gebouwd. Het is echter zeer duidelijk 
dat beide wijken op een andere stedenbouwkundige 
structuur zijn ontworpen. Voor de komst van de Noord
Srabantlaan vormden beide wijken echter een geheel. 
De komst van de Noord-Srabantlaan lijkt dan oak altijd 
meegenomen te zijn in de planvorming. 
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97. basiskaart 98. wegenstructuur 

99. momenten -t wijkentrees 100. voorzieningen op wijkniveau 

101 . harde overgangen tussen wonen en werken 102. hoofdorientatie wijken 



momenten langse de route 
Komend vanuit Veldhoven komt de bezoeker van 
Eindhoven voor het eerst in contact met een woonwijk 
van Eindhoven (afb. 97). De momenten die het meest 
kenmerkend zijn tijdens de route zijn het snelwegviaduct, 
het kanaal, het tweede snelwegviaduct, het Evoluon 
en tenslotte de ringweg (afb. 99). De wijkentrees 
komen niet overeen met die momenten en worden nu 
door de stoplichten bepaald. De hoofdentree wordt in 
beide wijken gevormd door de middelste entree. Seide 
wijken hebben een kleine afwijking ter plaatse van de 
hoofdentree. In Lievendaal is het rijtje huizen op de hoek 
een kwartslag gedraaid en bij 't Ven is er sprake van van 
een iets hogere bebouwing. 

De voorzieningen liggen niet gegroepeerd in de wijken. 
Lievendaal heeft de apotheek, sporthal, buurthuis, 
kleuterschool en de supermarkt. 't Ven heeft de kerk, 
het woonzorgcentrum, de basisschool en kleine 
afhaalrestaurants (afb. 1 00). In beide wijken zijn nag 
diverse kleine zelfstandige bedrijven aan huis te vinden 
zoals een kinderopvang, pedicuree.d .. Uitwijkonderzoek 
is echter gebleken dat deze bedrijfjes steeds vaker 
verdwijnen uit beide wijken. 

Het wegvallen van de kleine, zelfstandige bedrijven 
is een teken dat het draagvlak in beide wijken niet 
voldoende is. Hier is een logische verklaring voor. Seide 
wijken zijn berekent op een hoge woningbezetting. De 
gemiddelde woningbezetting daalde in de periode 1945 
- 1970 van 6,2 tot 3, 7 person en per waning. Het huidige 
gemiddelde in Nederland staat nu op 2,4 personen per 
waning met gebieden waar het zelfs onder de 2 ligt. 

Gevolg van de voortgaande daling van de gemiddelde woningbezetting 
is de verdunning van het stedelijk gebied en daarmee de vermindering 
van het draagvlak van voorzieningen en openbaar vervoer. 

Ad Hereijgers & Edry van Ve/sen · De naoorlogse stad 

De Noord Srabantlaan vormt een duidelijk wig tussen 
de twee wijken, zowel visueel als psychologisch. Met 
name voor kinderen en ouderen is het oversteken van 
de weg een opgave en daardoor een flinke barriere die 
niet zonder goede reden genomen zal worden. 
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103. Kenmerkend rijtjeshuis Lievendeal 

104. Noord·Brabantlaan 



Lievendaal en 't Ven foto's 

Beide wijken staan val met rijtjeshuizen van twee 
verdiepingen met kap. In Lievendaal zijn de woningen 
met betontegelgevels erg beeldbepalend naar de Noord
Brabantlaan. 't Ven kenmerkt zich meer door hollandse 
baksteenhuizen met rode dakpannen. De maat van de 
NB-Iaan staat in conflict met de kleinschalige bebouwing. 
De kwaliteiten van het Beatrixkanaal en het Philips van 

Lenneppark zouden beter benut kunnen worden. 

106. sociale woningbouw in het centrum van Lievendaal 

105. luchtfoto "t Ven 

107. veel bllnde gevels in Lievendaal 
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1 08. locatie in Eindhoven 



lnleiding ontwerp 
Mijn antwerp heeft als doe! de verschillende 
schaalniveau's van stad tot waning te verbinden. De 
onderstaande iconen betreffen van groat naar klein de 
verschillende schaalniveau's. In volgorde van grate zijn 
dat: 

-Eindhoven 
- Lievendaal en 't Ven 
- directe omgeving zorgboulevard 
- zorgboulevard 
- een gebouw van het ensemble van drie 
- de woningen binnen het gebouw 

Als uitgangspunt voor het antwerp geldt de hiernaast 
afgebeelde zorgspreiding door de stad heen. Door te 
kiezen voor een positie aan het HOV-netwerk is er een 
grater draagvlak te realiseren voor de zorgvoorzieningen 
dan enkel de directe omgeving. 

De locatie die verder is uitgewerkt is omkaderd (afb. 
1 08). Deze locatie zal door de komst van de grootste 
Brainportlocatie 1-park de grootste verandering 
meemaken. Tevens is dit de enige route van het huidige 
HOV-netwerk. Deze route vormt de directe verbinding 
tussen Eindhoven Airport en het stadscentrum. Deze 
route heeft dus een dubbelfunctie als stadsentree. 

Het doe! is om met mijn ingreep een stadsentree 
te realiseren met als voornaamste ingredient een 
zorgboulevard als impuls voor de twee naoorlogse 
wijken. 



111 . schema wijkaanpak 

1. schema huidige silualie 

109. huidige situatie 

2. scheidt wonen van werken 
met park 

3. introduceer momenten als 
aankondiging van de wijken 

4. kappa/ de wiJken met een 
gedeeld centrum 

110. nieuwe situatie 

5. maak een hoekpunt van Lievendaalt 
hal schema van de NB-Iaan 



De Stadsentree 
Als uitgangspunt voor de aanpak van de Noord 
Brabantlaan geldt het creeren van een stadsentree die 
de stad in al haar facetten toont. De huidige situatie 
toont industrie en kleinschalig wonen. De elementen die 
in mijn visie ontbreken zijn grootstedelijke elementen en 
een groen landschap. Door een heldere ingreep tussen 
beide wijken moet er een goede interactie tussen beide 
wijken ontstaan. 

De 'negatieve' momenten die in de huidige situatie het 
beeld van de passant vormen moeten met een ingreep 
afgezwakt, danwel vervangen worden. De belangrijke 
positie die de NB-Iaan inneemt voor internationale 
bezoekers van de stad moet in mijn visietot uiting komen 
in een icoon-achtig gebouw op de hoek van 't Ven op de 
plek van de kazerne (afb. 111-3). Dit gebouw vormt 'de 
stadspoort' van de stad en tevens de aankondiging van 
het woongebied van Eindhoven. Als tegengewicht aan 
deze ingreep wordt op het hoekpunt van Lievendaal tpv 
de Tilburgseweg een 'contragewicht' geplaatst. Deze 
ingreep bakent het gebied van beide wijken af. 

Lievendaal en het bedrijventerrein de Poort van Metz 
zitten in de huidige situatie aan elkaar geplakt. Door het 
Philips van Lenneppark tussen be ide te plaatsen ontstaat 
er helderheid (afb. 111-2). Het park, dat als een zeer 
belangrijke eigenschap van de wijk geldt, krijgt meer 
impact op de wijk en bewoners van 't Ven krijgen meer 
binding met het park. Door het groen door te trekken tot 
aan de NB-Iaan krijgt de route oak een groene zone als 
herinnering aan het groene karakter van de stad. 

De Noord-Brabantlaan kan op drie plekken tussen 
beide wijken overgestoken worden. Twee van de drie 
oversteekplaatsen vormen tevens de wijkentrees. Door 
twee hogere accenten langs de route te plaatsen worden 
de wijkentrees duidelijker geaccentueerd (afb. 111-5). 

De route krijgt dus een aankondiging, een midden dat 
beide wijken bindt en een afkondiging. De ingrepen 
verleggen de focus van negatieve momenten en geen 
duidelijke wijkentrees naar een heldere structuur die 
beide wijken oak visueel meer binding geeft. 

De hoogbouw ter plaatse van de Tilburgseweg (rechts 
op de kaart) dient tevens als ijkpunt voor bestuurders op 
de Tilburgseweg. De huidige opzet van de Tilburgseweg 
injecteert de gebruiker diep in de stad langs tweezijdige 
groene hagen zonder orientatiepunt. Rijdend over de 
Tilburgseweg wordt je a/s het ware in een tunnel de stad 
ingebracht, om vervolgens bijna verrast te zijn hoe ver 
je de stad a/ binnen gedrongen bent. Door een hoogte 
accent langs de route kan men zich orienteren en wordt 
men niet plotsklaps geconfronteerd met de stad. 



112. beleving huidige situatie 

113. beleving nieuwe situatie 

-
_ ..... - :- - -~~ ..... 
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:;. 
oord Brabantlaan 



Streefbeeld N-Brabantlaan 

There is a final way of organizing a path or a set of 
paths, which will become of increasing importance in 
a world of great distances and high speeds. It might 
be called melodic in analogy to music. The events 
and characteristics along the path - landmarks, space 
changes, dynamic sensations - might be organized as 
a melodic line, perceived and imaged as a form which 
is experienced over a substantial time interval. Since the 
image would be of a total melody rather than a series 
of separate points, that image could presumably be 
more inclusive, and yet less demanding. The form might 
be the classical introduction - development - climax 
- conclusion sequence, or it might take more subtle 
shapes, such as those which avoid final conclusions. 

A landmark is not necessarily a large object; it may be 
a doorknob as well as a dome. It's location is crucial: 
if large or tall, the spatial setting must allow it to be 
seen; if small, there are certain zones that receive more 
perceptual attention than others: floor surfaces, or 
nearby facades at, or slightly below eye level. Any breaks 
in transportation - nodes, decision points - are places 
of intensified perception. Interviews show that ordinary 
buildings at decision points are remembered clearly, 
while distinctive structures along a continuous route may 
have slipped into obscurity. A landmark is yet stronger 
if visible over an extended range of time or distance, 
more useful if the direction of view can be distinguished. 
If identifiable form near and far, while moving rapidly or 
slowly, by night or day, it then becomes a stable anchor 
for the perception of the complex and shifting urban 
world. 

Kevin Lynch, The image of the city 

De schema's tonen de beleving langs de huidige route 
en mijn gewenst toekomstbeeld (afb 112/113). De 
huidige situatie toont weinig afwisseling langs de route. 
Rond het kanaal zijn grotere gebouwen te vinden, deels 
industrie en deels kantoren. Opvallend is dat de kazerne 
op het hoek van 't Ven nauwelijks ervaren wordt en als 

een groen gebied overkomt. Het gebied tussen kanaal 
en het viaduct naast het Evoluon kent een monotoon 
beeld met een enkel incident, zoals het kleine park aan 
de kant van 't Ven. De eerste verrassing is in de huidige 
situatie het Evoluon, waarna de schaal van de bebouwing 
snel verandert tot een grootstedelijk gebied. 

Doel van mijn ingreep is de route een meer stedelijk 
beeld te geven aan de NB-Iaan. De route moet meer 
afwisseling bieden en verrassen. Dit deel van de NB
Iaan moet dus niet een grijze zone zijn ingeklemd tussen 
twee viaducten als opmaak naar het Evoluon, maar 
moet juist het beeld van Eindhoven krachtig neerzetten 
met het Evoluon als bonus langs de route. 

115. nieuwe hoogbouw langs de NB·Iaan (zijde 'I Ven) 
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--- loop I tielsroutes 

- autoroules 

~ . 

116. routing langzaam en snel verkeer 

117. Maria Regina Kerl< Lievendaal - gesloopt 118. St Theresia Kerk 't Ven 



Stedenbouwkundige visie 
Beide wijken, Lievendaal en 't Ven, zijn ooit gerealiseerd 
vanuit de wijkgedachte. Kort gezegd veel eenheid in 
de kleinschalige rijtjeshuizen met de kerk als centraal 
punt en ontmoetingsruimte. De gedachte was dat de 
bewoner zich onderdeel zou voelen van een collectief 
en zich daarmee een identiteit zou kunnen aanmeten. 

De huidige ontkerkelijking en individualisering van de 
samenleving Iaten een duidelijk ander beeld zien. Dit 
beeld wordt ook onderstreept door beide wijken. De 
Maria Regina kerk van Lievendaal is inmiddels gesloopt 
(afb. 117) waarbij enkel de toren behouden is gebleven. 
De St Theresia kerk van 't Ven is uit het beeld gedrukt 
door de bouw van het grate woonzorgcentrum aan de 
Bredalaan. 

Door het wegvallen van de kerk als centrum (letterlijk als 
figuurlijk) is de centrumfunctie die cruciaal was voor de 
wijkgedachte weggevallen . In Lievendaal is deze functie 
over genomen door het buurthuis en de sporthal. 

Een analyse van de voorzieningen in de wijk laat in 
eerste aanblik een verstrooid beeld zien. In 't Ven zijn de 
functie nog het meest gegroepeerd in het hart van de 
wijk. Wat verder opvalt is dat de meeste voorzieningen 
langs de hoofdroute door beide wijken zijn geplaatst. Er 
is als het ware een lange route waar alles aan te vinden 
is. 

Vanuit het oogpunt van de senior is dit echter verre van 
praktisch. Als norm voor ouderen wordt gehanteerd een 
rijkweidte van 400 meter. 
Als we kijken naar de voornaamste loop/fiets- en 
autoroutes (afb. 116) valt op dat beide wijken drie 
entrees hebben, die niet allemaal gelijk liggen. Door het 

scheiden van bedrijventerrein de Poort van Metz van 
Lievendaal is echter nog maar sprake van twee entrees 
voor de woonwijk. De locatie van de twee wijkentrees 
van Lievendaal zijn tevens de twee belangrijkste 
oversteekplekken van de Noord-Brabantlaan. Opvallend 
is dat de wijkentrees van 't Ven verschoven liggen ten 
opzichte van deze twee locaties. De meest rechtse route 
slingert door de wijk en is niet autovriendelijk te noemen. 
Deze rechtse oversteekplaats van de Noord-Brabantlaan 
is in combinatie met het park te omschrijven als 
voetgangervriendelijk. Het ontbreken van voorzieningen 
langs deze route en de teruggetrokken positie van 
het park ten opzichte van de hoofdroute door de wijk 
betekent dat er potentieel niet wordt benut. 

Mijn stedebouwkundige visie is dan ook om de tweede 
route die de beide wijken met elkaar verbind aan 
te zetten (afb. 119/120). Door ervoor te kiezen juist 
langs deze route voorzieningen te plaatsen zal deze 
(voetgangersvriendelijke) route meer tot de verbeelding 
gaan spreken en beter worden benut. Door tegelijkertijd 
het park te verlengen tot aan de Bredalaan zal het 
een sterkere relatie krijgen met de wijk en meer benut 
worden. 



119. orientatie op wijkcentra 



120. orientatie op dynamische centrumzone 
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121 . plaatsing zorgboulevard 



Strategie 
Voor de plaatsing van mijn zorgboulevard kies ik voor het 
kavel aan de overzijde van het park in 't Ven (afb. 121). 
Het park vormt de voetgangersvriendelijke route naar 
de zorgvoorzieningen. De twee hoofdroutes door beide 
wijken vormen samen een centrumring waar bijna aile 
(bestaande) voorzieningen aan liggen. De zorgboulevard 
zal een groat deel van de wijk kunnen bedienen. Dit 
betekent dat waar vroeger senioren moesten verhuizen 
uit hun wijk om dichter bij de benodigde zorg te gaan 
wonen, ze nu Ianger zelfstandig in hun oude waning 
kunnen blijven. 

De 400 meter grens is specifiek van toepassing op 
mensen die slecht ter been zijn. Aile bewoners komen 
op maximaal 800 meter van de zorgboulevard te wonen 
(afb. 122). De woningen die het eerst in aanmerking 
lijken te komen voor vervangende bebouwing zijn de 
woningen ten westen van de zorgboulevard. De ligging 
ten opzichte van de zorgboulevard maak1 een buurt 
met seniorenwoningen zeer wenselijk. Tevens zal deze 
ingreep van invloed zijn op het beeld van de Noord
Brabantlaan. 

Een belangrijk aspect van het bouwen voor senioren 
is in mijn oogpunt het stimuleren van beweging. 
Doordat aile voorzieningen binnen een beloopbare 
afstand van de zorgboulevard zijn te vinden wordt de 
bewoner gestimuleerd om in beweging te blijven. Dit 
in tegensteiling tot een woonzorgcentrum waarin de 
bewoner veel passiever kan Ieven. Het doel is dan oak 
niet om aile wijkvoorzieningen naar de zorgboulevard 
te trekken, maar enkel aan te vuilen waar de wijk nu in 

gebreke blijft. Door de plaatsing van de zorgboulevard 
wordt het tevens interessant om beide wijken aan te 
passen tot een woon service zone. Door de bushalte 
tevens te verplaatsen naar de zorgboulevard wordt 
de bereikbaarheid vergroot. Oak bewoners langs de 
busroute kunnen zodoende makkelijk gebruik maken 
van de voorzieningen, wat het draagvlak sterk vergroot. 
De voorzieningen in de zorgboulevard kunnen daarmee 
oak het niveau van de buurtwinkel overstijgen. 

122. schema positionering zorgboulevard 
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123. vormmanipulatie 

124. doorsnede gebied 

125. plaatsing voorzieningen 
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De Zorgboulevard 
Het concept van een zorgboulevard is gebaseerd op 
kruisbestuiving. Door de verschillende zorgfuncties te 
versnipperen over het terrein ontstaat er de mogelijkheid 
tot individuele presentatie van de onderdelen. De 
zorgvoorzieningen zullen aantrekkingskracht uitoefenen 
op andere functies met een meer commerciele insteek. 

In navolging van het stedenbouwkundige concept zijn 
de drie gebouwen gemodelleerd naar de route die aile 
voorzieningen verbindt (afb. 123). Als uigangspunt 
geldt het scheiden van het voetgangersverkeer van het 
autoverkeer. De diagonale as over het kavel brengt de 
voetganger dichter bij de nabijgelegen voorzieningen 
(afb. 125). Door de diagonaal echter getrapt (dus per 
gebouw een andere afschuining te geven) in te snijden 
ontstaat er een interessante route met telkens nieuwe 
richtpunten. Als extra bescherming en articulatie van de 
route hangen de gevels naar buiten (afb. 124/128). Er is 
dus sprake van een semi-overdekte route waardoor er 
geen behoefte is aan luifels boven de winkels. 

De driedeling op het kavel is ontstaan vanuit de behoefte 
het gebied vrij doorkruisbaar te maken. In de huidige 
situatie is het kavel volledig over de lengte bebouwd, 
met als gevolg dat je altijd rondom de grenzen van 
het gebied moet bewegen. Uitgangspunt voor de 
dwarsverbindingen zijn de wegen ten oosten van het 
gebied (onder op afb. 127). De buurt ten west en van 
het gebied (boven op afb. 127) zal op termijn gaan 
verbouwen en is ondergeschikt gemaakt aan de andere 
bebouwing. De gekozen driedeling is bedoeld om de 
nieuwe buurt in een andere orientatie te drukken met 
als doel dat er niet Ianger koppen naar de Noord
Brabantlaan zullen staan. 

126. concept zorgboulevard 





Door setbacks te geven aan hettweede en derde gebouw 
gezien vanaf de straat, zijn er kleine open bare gebieden 
ontstaan, met mogelijkheden tot het ontvangen van een 
markt of buurtactiviteiten. Deze openbare ruimtes zijn 
echter van een dusdanige schaal dat het het midden 
houdt tussen een route en een plein. 

De drie gebouwen hebben elk een beschermd 
binnengebied gekregen (afb. 127). A Is bewoner leef 
je collectief aan het binnenhof, met ieder een eigen 
appartement. De binnenhoven zijn via diverse openingen 
verbonden met het buitengebied en de zorgboulevard. 
De bewoner woont dus niet in een verzorgingstehuis, 
maar heeft om de hoek aile basisvoorzieningen tot 
zijn beschikking die normaal in een verzorgingstehuis 
allemaal onder een dak te vinden zijn. De wijkzorg 
functie die opgenomen is in het plan staat er voor garant 
dat indien nodig de zorg oak aan huis kan komen. 

De drie gebouwen worden in een kleinschalige omgeving 
geplaatst. Om het contrast niet te groat te maken zijn er 
maximaal 4 bouwlagen toegepast, met een oplopende 
hoogte tot 6 lagen aan de Noord-Brabantlaan. Vanaf de 
Noord-Brabantlaan gezien verlopen de drie gebouwen 
van 6 naar 4 bouwlagen om af te bouwen naar 3 
bouwlagen. 

128. insnijding winkelvoorzieningen en CtJre 
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Het gebouw 
Van de drie gebouwen heb ik ervoor gekozen 
om het gebouw direct aan de Noord-Brabantlaan 
verder uit te werken. De basiskenmerken zijn in het 
stedenbouwkundig plan vastgelegd. De hoofdregels 
zijn: 

- Elm hoogteaccent aan de Noord-Brabantlaan 

- Een oplopende noklijn van 3 naar 4 bouwlagen 

- Een lnsnljdlng ter plaatse van de voorzlenlngen op de begane grond 

- Een overhangende gevel ter plaatse van de voorzleningen 

- Een semi-openbaar, collectlef blnnenterreln 

Als extra voorwaarden heb ik gekozen voor: 

- Gelljkvloers parkeren, dus op de begane grondverdleping 

- Een goede berelkbaarheld van de wonlng via meerdere routes 

- Ouldelijke entrees 

Wat dit gebouw extra compliceerd zijn de vier 
verschillende zijdes die het verbindt. Het gebouw 
heeft een gevel naar de Noord-Brabantlaan, de drukke 
entreeroute van Eindhoven. Een gevel naar de wijkentree 
route. Een gevel die op korte afstand staat van het 
tweede gebouw van het ensemble. En als laatste een 
gevel die uitkijkt op de kleinschalige woonwijk. 

Als concept voor mijn gebouw heb ik gekozen voor 
een harde buitenkant en een zachte binnenkant (afb. 
129). De harde buitenkant dwingt respect af en is vooral 
bedoelt als begeleiding van de zorgboulevard route. 
De zachte binnenkant staat juist in contrast hiermee en 

vormt als het ware een collectieve entreehal voor de 
bewoners. Door voor een ronde vorm te kiezen wordt de 
collectiviteit van het binnengebied extra benadrukt. Er 
zijn geen appartementen die in de hoek verstopt zitten, 
iedereen is gelijk. 

De bewoner haalt een vorm van zekerheid uit het 
collectieve wonen. Hij is niet aileen en heeft veel contact 
met zijn medebewoners. Het binnengebied is echter 
niet exclusief voor de bewoner. Door twee functies 
toe te voegen aan het gebouw die zowel een entree 
aan de buiten- als de binnenzijde hebben ontstaat er 
de mogelijkheid tot ontmoeting. De functies die ik 
hiervoor heb gekozen zijn een wijkzorgvoorziening 
in de noordwesthoek, die zowel in de behoeftes van 
de bewoner van het gebouw als de bewoner van de 
omliggende buurten voorziet. De andere functie betreft 
een fitness met daaraan gekoppeld een zorghotel I 
herstelkliniek. De wisselende gasten van het zorghotel 
zullen oak gebruik maken van het binnengebied, de 
fitness zal toegankelijk zijn voor bewoners uit beide 
wijken. 

Het doel van deze functiemenging is het bijeenbrengen 
van diverse groepen. De (alleenstaande) bewoner van 
het gebouw kan op diverse manieren in contact komen 
met zijn medebewoners en wijkgenoten. Er zal sprake 
zijn van een grate sociale controle en saamhorigheid. 
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tweede verdieping 6. 150 + P 

<. 

vijlde verdieping 14.700 + P 

De plattegronden 
Het contrast tussen de binnen- en buitenkant van het 
gebouw komt sterk tot uiting in de plattegronden. De 
fitness en wijkzorgvoorziening hebben zowel op de 
begane grand als de eerste verdieping een entree. Door 
het parkeren op de begane grand te situeren is er een 
opgetild maaiveld ontstaan op de eerste verdieping. 
Door drie ruime trappen is het binnengebied te bereiken. 
De hoofdentree bevindt zich aan de commerciele route, 
zodat passanten van het gebouw oak altijd een blik op 
het binnengebied kunnen werpen. 

Direct na het nemen van de trap van de hoofdentree 
loop je langs een grate glazen pui waarachter gefitnesst 
wordt. De bewoner wordt zodoende sterk gecontronteerd 
met zijn sportende medemens. De andere twee trappen 
voeren langs de wijkzorgfunctie met op de eerste 
verdieping een groat restaurant I horecafunctie met 
tafeltje-dekje service. Deze ruimte is tevens bedoelt 
voor het organiseren van feestavonden, bingo of als het 
Nederlands elftal bijvoorbeeld speelt. Tevens vormt het 
binnengebied een perfecte locatie om in de zomer van 
de zan te genieten. 

De buitentrappen zijn bewust gecombineerd met 
de openbare functies zodat de bewoner veelvuldig 
geconfronteerd wordt met de activiteiten die in het 
gebouw plaatsvinden. De woningen zijn allemaal 
op het binnengebied ge6rienteerd. Aile activiteiten 
concentreren zich dus op het binnengebied. Doel is om 
de bewoner zoveel als mogelijk te confronteren en dus 
oak te stimuleren in zijn sociale Ieven. Door het 'open' 
wonen komt de bewoner veelvuldig in contact met zijn 
buren en wijkgenoten. 

Deappartementen zijn ge6rienteerd op het binnengebied. 
Door de appartementen een grate schuifpui aan de zijde 
van de gallerij te geven is het mogelijk de gallerij als 
verlenging van het appartement te gebruiken. De gallerij 
heeft dan oak een extra diepe maat gekregen om dit 
mogelijk te maken. 
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Er zijn meerdere mogelijkheden om de waning te 
bereiken. Door middel van de lift en de gallerij te nemen 
leg je de snelste route af. Het gebouw is echter zo 
ontworpen dat er een nieuwsgierigheid moet ontstaan 
naar wat er allemaal in het binnengebied afspeelt. In 
plaats van de lift te pakken kan men via de ruime trap 
oak eerst even een kijkje nemen in het binnengebied. 
Op het moment dat de bewoner zich hier bevindt is het 
net zo makkelijk om de buitentrap te pakken als terug 
te !open naar de centrale trappenhuizen I Iitten. De 
bewoner wordt zo door nieuwsgierigheid gestimuleerd 
om te bewegen. 

De gebruikers van het zorghotel zijn tijdelijke bewoners 
van het gebouw. Het beleid van ziekenhuizen is steeds 
meer gericht op zo spoedig mogelijk patienten te 
ontstaan uit het ziekenhuis. Mensen die gebruik maken 
van een zorghotel zijn dan oak veelal herstellende van 
een operatie. Bij een kleine operatie in een van de 
poliklinieken in de zorgboulevard zou de patient ervoor 
kunnen kiezen om een nacht in het zorghotel te slapen. 
Het zorghotel is dan oak een vangnet voor patienten die 
graag nag een paar nachten onder het wakend oog van 
medisch personeel willen verblijven. 

Een zorghotel kent dus eenzelfde opzet als een gewoon 
hotel, met als extra aanvulling medische voorzieningen 
en speciaal opgeleid personeel. De gunstige ligging 
ten opzichte van de Brainportlocatie 1-park zou tevens 
uitkomst kunnen bieden voor internationale bezoekers 
in het geval van onderbezetting van de kamers. 
Voor het zorghotel geldt in de basis eenzelfde opzet als 
voor de appartementen in het gebouw. Een beperkte 
basisunit met aile voorzieningen, aangevuld met 
collectieve ruimtes voor aile gebruikers. 

Het wijkzorgcentrum is bewust niet aan de commerciele 
route geplaatst, maar aan de andere zijde van het 
gebouw. De orientatie is op de omliggende wijk. 
Vanuit dit punt kan er een tafeltje dekje service worden 
opgezet, die oak door de bewoners van het gebouw is 
aan te vragen. Tevens bevat het wijkzorgcentrum een 

informatiehoek en een aantal behandelkamers voor 
huisartsen. De eerste verdieping zal zoals gemeldt 
een horecafunctie bevatten, waar de bewoners van het 
gebouw en de buurtbewoners elkaar kunnen treffen. 

Gevels 
Het gebouw kent een vrij gesloten uitstraling naar de 
buitenzijde. Hier is bewustvoor gekozen om de bewoners 
een beschermd gevoel te geven. Door de oplopende 
daklijn en de vouwlijn op de zuid- en oostgevel ontstaat 
een scherp gesneden gebouw. Door de hoeken optisch 
door te Iaten lopen krijgt het gebouw een massieve 
uitstraling. De diepliggende ramen versterken het beeld 
van een massief gebouw. 
De bijzondere functies zijn als grate gaten uit het 
massieve gebouw gehaald. De commerciele plint, de 
wijkzorg, de parkeerplaats op de begane grand en de 
fitness I zorghotel hebben elk een herkenbare plaats in 
de gevel gekregen. 
De woningen en zorghotelkamers die achter de overige 
delen van de gevel zitten kennen diverse breedtematen. 
Een regelmatige raamverdeling zou een zeer diffuus en 
wisselend beeld geven op de gevel. Door te kiezen voor 
twee kozijnmaten en deze afwisselend toe te passen 
is er eenheid ontstaan op aile gevels. Het gebouw 
communiceert voornamelijk via de openbare functies en 
verhult de meer prive ruimtes achter de gevel. 

Het binnengebied is via drie buitentrappen bereikbaar. 
Deze trap pen worden in een signaalkleur uitgevoerd om 
een extra focus te krijgen naast de neutrale kleur van de 
buitengevel. De hoofdentree bevindt zich aan de route 
van de zorgboulevard. Deze gevelopening is extra groat 
en de houten gevelbekleding van het binnengebied 
breekt hier door de buitengevel heen. 
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137. impressie noordwest entree 138. impressie entree noordzijde 



Het Binnengebied 
Eerder is het contrast tussen de binnen- en buitenkant 
van het gebouw alter sprake gekomen. De zachtheid van 
het binnenterrein wordt versterkt door de aanwezigheid 
van groenvoorzieningen. De begane grondverdieping 
kent een hogere verdiepingshoogte dan de andere 
verdiepingen om de commerciele functies meer 
ruimte te bieden (3300 ipv 2850). Ter plaatse van de 
parkeergarage is deze hoogte echter niet nodig en kan 
het plafond zakken. De ruimte die hierdoor ontstaat biedt 
de mogelijkheid om een gras I sedumlaag aan te leggen 
in het binnengebied (afb. 140). Er is dan ook sprake van 
een gedeelde tuin voor de bewoners die zij gezamenlijk 
kunnen opzetten en onderhouden. De invloed van de 
bewoner wordt zo vergroot. 

Het contrast tussen binnen en buiten wordt tevens 
aangezet door de twee gevelafwerkingen. Een gladde 
plaatafwerking aan de buitenzijde en een houten 
atwerking van verticale planken aan de binnenzijde. 
De buitengevel wordt afstandelijker en killer en het 
binnengebied juist tastbaar en warm. Het doorzetten 
van het hout langs de openbare trappen kondigt het 
binnengebied aan aan de buitenzijde. De bezoeker 
wordt als het ware uitgenodigd om binnen te komen 
(afb. 136/137/138). De route langs de openbare trappen 
is veel nadrukkelijker aanwezig dan de route via de 
algemene stijgpunten. Het betreden van het gebouw via 
de buitentrappen wordt ook hierdoor gestimuleerd. 

Eenmaal binnen in het gebouw wordt de bezoeker 
volledig omarmd door het gebouw. Je bent volledig 
afgesloten van de buitenwereld. De ronde vorm 
benadrukt de collectiviteit van de bewoners. Het 
opgetilde plein waar je je bevind zal een levendige 
uitstraling hebben door de aanwezigheid van de fitness 
en de horeca. Op warme dagen zal de horeca ook een 
terras plaatsen in het binnengebied. De gallerijen zijn 
meer prive. De bewoners hebben goed zicht vanuit de 
waning op het binnengebied zodat er ook sprake is 
van sociale controle (afb. 139). Op warme dagen zal de 
gallerij ook als balkan gebruikt worden, wat de dynamiek 
van het binnenterrein ten goede komt. 
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140. impressie binnenhof 
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141 . impressie appartementen derde verdieping 



De appartementen 
De huidige woningmarkt biedt veel differentiatie in 
woonplattegronden. Door enkel de basispositie van 
de badkamer, toilet en meterkast vast te leggen in mijn 
gebouw kan de bewoner veel invloed uitoefenen op zijn 
eigen waning. De afmetingen van de appartementen 
varieren van circa 80 m2 tot 100 m2. 

Uitgangspunt voor de appartementen is de orientatie 
op het binnengebied. Door middel van grate harmonica 
puien kan de bewoner een groat deel van de gevel 
aan de gallerij open zetten. Elke waning heeft een pui 
bestaande uit vier panel en van elk 90cm. De gallerij kent 
een mini male diepte van twee meter. Genoeg ruimte om 
met een tweepersoonstafel de doorloop vrij te houden. 
De gevel die de gallerij van de woningen scheidt is 
bewust doorgetrokken in de appartementen (afb. 141 ). 
Achterliggend idee is dat de grens tussen binnen en 
buiten vervaagd. De wand slingert ter plaatse van de 
woningen naar binnen, wat een vloeiende lijn geeft. 
Elke voordeur heeft zodoende een kleine nis die de 
bewoner een persoonlijk karakter kan geven. Tevens is 
het de bedoeling dat door middel van bloembakken de 
bewoner de gallerij rand voorziet van beplanting. 

Er zijn in hoofdlijnen drie woningtypes (exclusief de 
groepswoningen) te onderscheiden in het gebouw. De 
appartementen aan de langszijde op zuid en noord, 
de appartementen aan de langszijde oost en west 
en de appartementen in de hoek. De indeling van de 
woningen zijn vrij gehouden. Enkel de positie van de 
toilet, meterkast en natte eel wordt vastgelegd. Elke 
bewoner kan indien gewenst de waning op eenvoudige 
manier aanpassen aan zijn persoonlijke wensen. 
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voorbeeldappartement 
Als voorbeeld is het kleinste appartement uitgewerkt 
(afb. 142). De bewoner heeft de mogelijkheid op drie 
locaties zijn keukenblok te plaatsen. De positie van 
de keuken bepaalt voornamelijk hoe de rest van de 
waning ingedeeld wordt. Er is tevens de mogelijkheid 
om met een schuifwandensysteem de waning flexibel 
te houden. 

De bewoner kan zelf besluiten of hij wat ingetogener 
gaat wonen door bijvoobreeld zijn slaapkamer aan het 
binnengebied te leggen, of door de woon- en leeffuncties 
aan het binnengebied te plaatsen zal de bewoner juist 
het contact met de andere bewoners opzoeken. De 
bewoner regisseert zo zijn behoefte aan privacy. 

Het gebouw is specifiek toegesneden op senioren. 
In het antwerp is rekening gehouden met ruimere 
doorgangen met vloeiende lijnen om de eventuele 
afnemende mobiliteit voor te zijn. Een bepaalde 
levensloopbestendigheid kan door het systeem met 
schuifwanden verkregen worden. De bewoner zou in 
het geval van bedrust de mogelijkheid hebben om de 
slaapkamer bij de woonkamer te betrekken. 

Op de eerste verdieping (aan het plein) zijn twee 
groepswoningen gelocaliseerd voor elk vijf bewoners. 
Deze woningen zijn gelijkvloers gekoppeld aan het 
wijkzorgcentrum. De groepswoningen zijn specifiek 
bedoelt voor senioren die niet Ianger zonder hulp 
in hun dagelijkse behoeftes kunnen voorzien. De 
groepswoningen zijn bedoelt voor alleenstaanden. De 
grate woonkamer bij de groepswoningen, gelegen aan 
het binnenplein betekent dat ook zij nog veel in contact 
kunnen komen met hun buren. 

143. impressie indelingsvariant 
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Materialisering en constructie 
Voor de materialisering zijn er twee hoofdmaterialen 
gekozen. Voor de buitengevel een gladde plaatatwerking 
(afb. 145) en een houten betimmering (afb. 146) voor 
de gevel van het binnenterrein. Seide materialen zijn op 
houtskeletbouw-wanden te verwerken zodat er sprake 
is van Iichte gevels. De vloeren en wanden kunnen op 
de langszijde met tunnelkisten gebouwd worden (vaste 
stramienmaat van 81 OOmm), de schuine wanden op de 
hoeken van het gebouw zullen met bekistingen in het 
werk gerealiseerd worden. De fitness en het zorghotel 
kennen een open structuur om in de toekomst mogelijk 
een andere functie te vervullen. Dit deel van het 
gebouw wordt met een betonnen kolommen en balken 
uitgevoerd. 

De keuze voor een gladde plaatatwerking op de 
buitengevel is gebaseerd op een aantal eigenschappen 
van het materiaal. Het is goed overhoeks te verwerken, 
wat de massieve uitstraling van het gebouw ten goede 
komt. Het materiaal zelf is Iicht, wat zeer gunstig is bij 
grate uitkragingen. Het gebouw kent een aantal vouwen 
in de gevels, wat zeer goed uit te voeren is met een 
plaatmateriaal. 

De gevels van het binnengebied zullen bekleed worden 
met vertikaal verwerkt FSH hout in een Iichte kleur. De 
ronding is met vertikale latten makkelijk te bekleden 
(zowel ballustrade als gevel). De ballustrades krijgen 
plantenbakken zodat de bewoners het binnengebied 
naar eigen wens groen kunnen kleuren. 

Het contrast tussen beide materialen versterkt de 
intensieit van de overgang van buiten naar binnen. De 
koele, metalen uitstraling van de buitengevel tegenover 
het warme hout met de mooie textuur. De horizontale 
belijning buiten tegenover de vertikale belijning van het 
binnengebied. 

145. referenlie buitengevef · fnnovationszenlrum fur infom1atik · Bertijn, CEPEZED 

t 46. referenlie gevel binnengebied • Scherf 13 te Utrecht. SEARCH architecten 
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Bijlagen 
Typisch Strijp 
Stadsdeelplan Strijp 
Deel2 
Januari2003 

SWOT analyse van 't Ven 

Sterk 

De wijk biedt een gevarieerd aanbod van won
ingen. 
't Ven is over het algemeen een rustige en leef 
bare wijk. 
De wijk heeft een goed aanbod van basisvoor
zieningen, zoals basisschool, winkels, bibli 
otheek, postkantoor e.d 
De wijk heeft grate groenvoorzieningen, zoals 
Jacob Oppenheimpark, de groenzone random 
het Evoluon en het Hugo de Grootplein. 
De wijk heeft goede sport- en speelvoorzienin
gen: sportpark Botenlaan, Hugo de Grootplein, 
kleine speelplekken. 
Op het Hugo de Grootplein zijn voorzieningen 
voor jongeren gerealiseerd (sportveld, JOP) en 
worden regelmatig activiteiten georganiseerd . 
De ontsluiting op het stedelijk wegennet is 
goed, de bereikbaarheid door middei 
van het openbaar vervoer is voldoende en de 
interne verkeerssituatie is de laatste jaren ver
beterd. Het aantal verkeersongevallen is afg
enomen. 
De wijk heeft een uitgebreid sociaal netwerk 
en actieve bewonersorganisaties die 
(mee)werken aan de leefbaarheid van de wijk 
en zelf tal van activiteiten organiseren. 
Er bestaat goed contact, overleg en samen
werking tussen bewonersorganisaties, woning
bouwcorporatie, politie, welzijnswerk en ge
meente. 
Het aantal woninginbraken en bedrijfsinbraken 
neemt at. 

Zwak 

Het complex Hastelweg I Sportlaan kent een 
integrale leefbaarheidproblematiek, hetgeen 
onder andere tot uiting komt in een hoge 
werkloosheid, een stijging van meldingen 
m.b.t. burengerucht, verwaarlozing van de 
woonomgeving, etc. 
Het complex Hugo de Grootplein e.o. kent veel 
wisselingen in het bewonersbestand, hetgeen 
leidt tot een afname van de betrokkenheid van 
bewoners op de wijk. 
Op enkele plaatsen in de wijk is - binnen het 
particuliere woningbezit sprake van verwaar 
lazing van het onderhoud en overlast ten
gevolge van kamerverhuur of pensions. 
Het ontbreekt in de wijk aan een 
binnenspeelgelegenheid voor kinderen en een 
gymzaal. 
Er komt sluipverkeer voor. Dit neemt als gevolg 
van de omleidingen toe. 
Er ontstaan gevaarlijke situaties omdat er te 
hard gereden wordt binnen het 30-km-gebied. 
Een aantal fietsroutes is - zeker voor school
gaande kinderen- gevaarl ijk. 
Op een aantal plaatsen in de buurt bestaat 
overlast als gevolg van een tekort aan 
parkeergelegenheid. 
De frequentie waarop de bussen rijden is laag. 
De oversteektijd van de Noord Brabantlaan is 
te kort, met name van belang in verband met 
het feit dat kinderen uit 't Ven in Lievendaal de 
sporthal bezoeken. 
De bereikbaarheid van een deel van de wijk 
is slechter geworden als gevolg van de 
reconstructie Noord Brabantlaan . 
De winkelvoorzlening gaat achteruit: er treedt 
leegstand op en winkels met dagelijkse 
levensbehoeften verdwijnen. 
De wijk kent reiatief een hoog aantal fietsdief
stallen, diefstallen van en vanuit 
motorvoertuigen en bedrijfsinbraken . 
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SWOT analyse van Lievendaal 

Sterk 

Lievendaal heeft veel voorzieningen die voor 
de buurt een belangrijke tunctie vervullen: 
het park, een sporthal, een vrijetijds
accommodatle, het gezondheidscentrum, de 
apotheek, een basisschool, een winkel en 
speelvoorzieningen. 
De wijk heeft een rulm aanbod van woningen 
in de goedkopere sector. 
Het Philips van Lenneppark heeft met de 
kinderboerderij, het hertenkamp, de speeltuin 
etc. een belangrijke recreatieve functie voor de 
buurt en de wijdere omgeving. 
Er is een opvanghuis voor gehandicapten, 
Huize Odulpha, en een woonproject voor 
ouderen. 
Het gebied ligt centraal binnen de 
Westcorndor, is goed ontsloten op het stede
lijke wegennetwerk en heeft een goede 
verbinding met de snelweg en het centrum; de 
openbaar vervoersontsluiting is voldoende. 
Het verkeerscirculatieplan en het project 
Duurzaam Veilig zijn uitgevoerd. Dit heeft 
geresulteerd in minder sluipverkeer en een 
grotere verkeersveiligheid in de wijk. Het aantal 
verkeersongevallen is afgenomen. 
De wijk heett weinig woninginbraken. 
De wijk kent een uitgebreid sociaal netwerk 
van actieve bewoners en bewoners
organisaties die een groat aantal activiteiten 
organiseren (schoonmaakacties, sport
activiteiten, buurtfeest, actief binnen Strijp 
Digitaal , etc.) en samen met professionele 
partners werken aan de leefbaarheid van de 
wijk. 
De basisschool vervult een actieve rol in de 
buurt. 
Er bestaat goed overleg en samenwerking 
tussen bewonersorganisaties en professionele 
organisaties zoals politie, Loket W en SDK. 

Zwak 

In enkele deten van de wiJk bieden woningen. 
woonomgevmg en tumen een slecht onder 
houden aanblik. 
Er zijn vee! klachten over het onderhoud van 
de openbare ruimte, met name over honden 
poep en slecht onderhoud van straten en 
trottoirs. 
Het aanbod van commerciele voorz1en1ngen in 
de w1jk 1s mmimaal: er 1s slechts een winkel 
in de wijk, die geen volledig pakket van eerste 
levensbehoeften biedt, er is geen mogelijkheid 
om geld op te nemen, een strippenkaart te 
kopen of te kopieren. 
De buurt ondervindt veel overlast van verkeer 
en parkeren. De Noord-Brabantlaan en de 
Tilburgseweg veroorzaken veellawaaioverlast, 
stank, roet en trillingen. Parkeeroverlast 
bestaat ten gevolge van de kantoor
ontwikkelingen random de Welschapsedijk. 
Veel wonlngen zijn woontechnisch en/of 
bouwtechnisch verouderd. Het woningaanbod 
is tametijk eenzijdig (veel k!einere huur
woningen in de goedkopere sector). 
Er is sprake van een tekort aan ouderen 
won in gen. 
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Kansen 

Er :zJjn mogelijkheden het Philip van 
Lenneppark optimaler te benutten. 
Mogelijkheden om te komen tot (betere) 
huisvesting van bewonersorganisaties (eigen 
lnfowinkel , ruimte voor opslag van materialen, 
etc.). 
De woningverbeteringactiviteiten en plannen 
en de aanpak van het Polynormcomplex 
zorgen voor een kwalitatief beter woning
bestand. 
De samenwerking in de werkgroep Leefbaar 
heid leidt tot een verbetering van de woonom
geving en het aangezicht van de wijk. 
De wijk profiteer! van projecten zeals Breedte 
sportimpuls (voorzieningen en activiteiten voor 
jongeren), Kenniswijk en Digistein (projecten 
en activiteiten in relatie tot ICT). 
Uitbreidlng sportvoorzieningen en activiteiten 
voor jongeren. 
Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer draagt 
bij tot een vermindering van de verkeers- en 
parkeerdruk op de wijk. 

Bedreigingen 

Een toename van het verkeer en daarmee de 
onveiligheid en de overlast. 
De geplande verbreding van de Poot van 
Metz en de bouw van een geluidsscherm in 
verband hiermee, zal leiden tot een aantasting 
van het Philips van Lenneppark . 
De ontwikkelingen rond Polynorm leiden tot 
onrust in de buurt en hebben een negatief 
effect op de leefbaarheid. 
Door een dee! van de bewoners wordt de 
herontwikkeling van Polynorm ook gezien als 
een bedreiging. Men vreest dater voor mensen 
geen mogelijkheden zijn terug te keren in de 
wijk . 

Het verslechteren van de sportaccommodattes 
in Strijp en het verdwijnen van de winkelvoor 
ziening. 
Toename overlast van jeugdgroepen. 
Veranderingen in de bevolkingssamenstel 
ling: mensen met een grate betrokkenheid 
bij de buurt vertrekken, nieuwe mensen met 
weinig binding komen binnen en ook het 
aantal probleemhuurders neemt toe. 

Bewonersenquete 

In Lievendaal hebben zo'n 580 huishoudens 
(van de ca. 1 .540) het enqueteformulier 
ingevuld . 
Met drie van de stellingen was driekwart of 
meer het eens en maar een kleine minder
heid het oneens. Het gaat om de stellingen: 
'De buurt heeft een goede verbinding met 
zowel de snelweg als het centrum', 'Er moet 
een goed hondenpoepbeleid komen' en 'Het 
aanbod van commerciele voorzieningen 
(winkels. e.d.) in de buurt is minimaal' . 
De overige konden rekenen op meer, soms 
vee! meer bijval dan tegenstand . 
Twee stellingen zijn omstreden. Met de stelling 
'De buurt ondervindt overlast van de om
liggende grate wegen' was 37% het eens en 
34% het oneens. 
Met de stelling 'Het van Lenneppark moet 
beter worden ingericht' was 33 % het eens en 
27% het oneens. 
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Buurtstatistiek 2005 

623 Lievendaal 
inwoners 3.076, woningen 1.534, oppervlakte in ha 90 

1 Bevolking ~ezinsrelatie 
per 1-1-2005 bevolking in gezinsverband 
bron: GBA gezinshoofd 700 

echtgenote 528 
Geslacht kind 659 

man 1.594 bevolking niet in gezinsverband 
vrouw 1.482 
totaal 3.076 

Leettijd 
0-4 165 
5-9 122 
10-14 114 
subtotaal 0-14 401 

15-19 153 
20-24 359 
25-29 331 
30-34 284 
35-39 223 
40-44 172 
45-49 193 
50-54 168 
55-59 207 
60-64 135 
subtotaal 15-64 2.225 

65-69 120 
70-74 123 
75-79 101 
8o-84 75 
85+ 31 
subtotaal 65+ 450 

totaal 3.076 

Etniciteit 
geboorteland een of beide ouders 

turks 107 
marokkaans 98 
surlnaams 64 
antilliaans 73 

peildatum wozwaarde: 1998, 2003 
peildatum inkomen: 2000, 2002 

alleenwonend 
met 2 alleenstaanden 
met 3+ alleenstaanden 
bij gezin wonend 
totaal 

Huishoudens 
~ewonerstype per adres 

1 persoon op adres 
2 personen zonder kind 
eenoudergezin 
2 pers. met kind(eren) 
overige adressen 

~ Volkshuisvesting *) 
per 1-1-2005 
bron: woningkartotheek 

Woningvoorraad 
woningen 
wooneenheden 

Woningen 
naar type 

eengezins 
meergezins 

naar bouwjaar 
voor1945 
1945-1969 
197o-1999 
na 2000 

naar eigendom 
huurwoning 
koopwoning 

*) van het jaar 2006 zijn geen cijfers bekend, 

559 
444 
82 
104 
3.076 

559 
500 
96 
288 
54 

1.534 
10 

1.162 

24 
1.350 
142 
18 

1.114 
420 

de gepubliceerde cijfers in buurtstatistiek 2006 zijn van 2005 

3 Oveng 
per - zie onderwerp 
bron: diverse 

Wonlngwaarde 
(grondslag WOZ ) 
gemiddelde waarde 
147.500 

!Werkloosheid 
(per 1-1-2005, bron: CWI) 
twerklozen 262 

Inkom en 
(bron: CBS) 
!x 1000 euro 
l9emiddeld per individu 

met 52 wkn inkomen 15,8 
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Buurtstatistiek 2007 
622 Het Ven 
inwoners 3.923, woningen 1.761 *), oppervlakte in ha 88 

1 Bevolking IGezmsrelatle 
per 1-1-2007 bevolking in gezinsverband 
bron: GBA gezinshoofd 

echtgenote 
~eslacht kind 

895 
623 
918 

man 1.942 bevolking niet in gezinsverband 
vrouw 1.981 alleenwonend 
totaal 3.923 met 2 alleenstaanden 

met 3+ alleenstaanden 
Leeftijd bij gezin wonend 178 

0-4 253 totaal 3.923 
5-9 224 
10-14 153 Huishoudens 
subtotaal 0-14 630 bewonerstype per adres 

1 persoon op adres 
15-19 209 2 personen zonder kind 
20-24 308 eenoudergezin 
25-29 355 2 pers. met kind(eren) 
30-34 335 overige adressen 
35-39 354 
40-44 282 2 Volkshuisvesting *) 
45-49 231 per 1-1-2007 
50-54 196 bron: woningkartotheek 
55-59 235 
60-64 160 Woningvoorraad 
subtotaal 15-64 2.665 woningen 

wooneenheden 
65-69 153 
70-74 121 Woningen 
75-79 119 naar type 
80-84 122 eengezins 
85+ 113 meergezins 
subtotaal 65+ 628 naar bouwjaar 

voor1945 
totaal 3.923 1945-1969 

1970-1999 
Herkomstgroepering na 2000 
geboorteland een of beide ouders naar eigendom 

turks 101 huurwoning 
marokkaans 112 koopwoning 
surinaams 47 
antilliaans 50 

peildatum wozwaarde: 1998,2003 
peildatum inkomen: 2000, 2002, 2004 

641 
402 
266 

641 
498 
126 
391 
117 

1.761 
223 

1.415 
343 

647 
855 
252 
4 

953 
805 

*) van het jaar 2006 en 2007 zijn geen cijfers bekend, de gepubliceerde 
cijfers in buurtstatistieken 2006 en 2007 zijn van 2005 

3 uveng 
per - zie onderwerp 
bron: diverse 

Woningwaarde 
(grondslag WOZ ) 
gemiddelde waarde 

Werkloosheid 
(per 1-1-2007, bron: CWI) 
werklozen 168 

Inkom en 
(bron: CBS) 
x 1000 euro 
gemiddeld per individu 

met 52 wkn inkomen 16,1 
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Verhuisgeneigdheid bij ouderen 
Een onderzoek onder huiseigenaren in Eindhoven 

Onderzoeker: Juultje de Bree 

Begeleider: Prof. Dr. Th. Poiesz 

Samenvatting van het onderzoek 
Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven won
en in hun vertrouwde omgeving. Toch ervaren veel oud
eren met een eigen woning deze zelfstandigheid steeds 
meer als een last en besluiten hun woning te verkopen. 
Het blijkt dat ouderen in het algemeen zeer tevreden 
zijn met hun woning en helemaal niet geneigd zijn te 
verhuizen. De factoren die een rol spelen in de verhuis
geneigdheid zijn vooral de mate van zelfredzaamheid, 
eenzaamheid en de beschikbaarheid van betaalbare al
ternatieve woningen. 
Sociale factoren, gehechtheid aan de woning en om
geving en de verhuismotivatie van de partner hebben 
via tevredenheid met de woning invloed op de verhuis
geneigdheid. Een meer evidente rol speelt de motivatie 
om te verhuizen en de verhuisattitude. Om ouderen zo 
lang mogelijk zelfstandig te Iaten blijven wonen, moeten 
er geschikte woonvormen voor ouderen zijn. Behalve 
aanpassing van bestaande woningen dient ook een 
goed passend aanbod van betaalbare woningen voor 
ouderen beschikbaar te komen. 
Het lijkt erop dat ouderen niet willen verhuizen, maar dat 
ze het idee hebben dat ze wei moeten. Het is van belang 
om ouderen te stimuleren om zelf tijdig na te denken 
over een manier om hun zelfstandigheid zo lang mogel
ijk te behouden. 
Bij het stimuleren van zelfredzaamheid van ouderen valt 
te denken aan gemeentelijk subsidieren van alternatieve 
woonvormen en van woningaanpassingen. Daarnaast is 
aanbieden van hulp op maat op het gebied van groot 
onderhoud, administratie en eventuele boodschap
pen door een centrale hulpdienst een optie. Tenslotte 
dient het sociaal contact van zowel ouderen onderling 
als het contact binnen de woonomgeving gestimuleerd 
te worden. Oprichting van praatgroepen, psychische 
hulpverlening en landelijke aandacht voor de oudere in 
ieders omgeving kan dienen om te voorkomen dat oud
eren in een isolement raken. 
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