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I VOORWOORD 

Voor u ligt het afstudeerverslag van twee personen: 

Bart jan van 't Slot en Rianne Flippo. Samen zijn we 

gestart in het afstudeeratelier Grey Power 3: Krimp in 

Eindhoven. 

Het onderzoek en stedenbouwkundige gedeelte. 

dat u kunt vinden in Deel I, hebben wij gezamenlijk 

gemaakt. Door samen te discussieren en filosoferen 

over krimp in de toekomst, de prognoses, kenmerken 

en kansen, zijn wij tot een scenario en een vis ie op de 

schaal van de stad Eindhoven en de wijk Oud Kasteel 

gekomen. 

Vanuit daar zijn wij ieder een eigen architectonische 

opgave uit dat gebied gaan uitwerken. Hiervan staan 

de resultaten in Deel II van het verslag. 

De overige delen van het verslag bestaan uit reflecties, 

literatuur en bijlagen. Wij wensen u veel plezier met 

het bestuderen van ons verslag. Voor eventuele vragen 

en/of opmerkingen. kunt u contact opnemen via 

R.E.Flippo@gmaiLcom. 



I SAMENVATTING 

6 



I SAMENVATTING 

Nederland vergrijst, dat is een feit, maar wat daarna 

gaat gebeuren is nog veel onduidelijkheid over. Of nou 

de positieve of negatieve prognoses waarheid zullen 

worden, het neemt niet weg dat het verstandig is om 

verschillende scenario's te onderzoeken. Dit afstu

deerverslag onderzoekt één van deze scenario's voor 

de stad Eindhoven, namelijk: "bevolkingskrimp': 

Er wordt vanuit gegaan dat de Nederlandse bevolk

ing vanaf circa 2035 tot een zachte landing, dan wel 

dal'ing, van het inwonersaantal zal komen. Dit heeft 

vele gevolgen, behalve een overschot aan senioren

woningen en -voorzieningen, ondervindt ook de 

beroepsbevolking veranderingen. De effecten van 

krimp door het afnemen van de vergrijzing zullen ook 

in Eindhoven worden ervaren. 

Eindhoven zal vanaf nu drie demografische periodes 

doorlopen. Als eerste vindt er de vergrijzing van de 

bevolking plaats, dit zal tot ongeveer 2025 blijven du

ren. Vanaf 2025 tot ongeveer 2035 bevindt Eindhoven 

zich in een stabiele periode, waarna het, vanaf on

geveer 2035, (volgens de meest negatieve prognoses) 

o tot 5% gaat krimpen. 

Van deze prognoses is uitgegaan bij het vaststellen 

van een krimpscenario voor Eindhoven. Binnen dit 

scenario, is het begrip houdbaarheid van de stad de 

leidraad die sommige wijken van Eindhoven aanwijst 

als risicovolle gebieden, waar zich krimp kan voordoen. 

Eén van deze wijken is in dit onderzoek als testcase 

genomen, om de gevolgen en mogelijkheden van 

krimp op de lokale schaal te onderzoeken. Deze wijk 

heet: Oud Kasteel, en bevindt zich in het zuidwesten 

van Eindhoven in stadsdeel Gestel. 

Voor deze wijk is een visie voor krimp ontwikkeld 

waarin het bestaande stedelijke weefsel ingrijpend 

wordt getransformeerd tot een nieuw groengebied. 

Binnen deze ontwerpvisie wordt omgegaan met de 

kansen van krimp welke enkele architectonische in

teressante projecten naar voren heeft gebracht. Deze 

projecten zijn in de individuele delen van dit versl'ag 

uitgewerkt en zijn de vertaling van het onderzoek naar 

krimp in de architectuur. 

Het resultaat is een ontwerpopvatting geworden van 

de wijze waarop architectuur met krimp kan omgaan. 

Hiertoe is uiteindelijk gekomen door een weg af te 

leggen van het (inter)nationale schaal niveau, waarvan 

de resultaten zijn geprojecteerd in de vorm van een 

scenario voor de stad Eindhoven. Binnen dit scenario 

is een visie gevormd voor de wijk Oud Kasteel, waarna 

uiteindelijk de schaal van de architectuur is bereikt. 

Ontwerpen voor krimp is een traject wat plaatsvindt 

op verschillende schaalniveaus en binnen verschil

lende tijdzones. 
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I INLEIDING 

Nederland vergrijst. De babyboomgèneratie begint tot de senioren te behoren en met de ontwikkelingen op 

medisch gebied wordt men steeds ouder. De komende jaren zal de bouw in Nederland dan ook voor een groot 

deel in het teken staan van seniorenhuisvesting en -voorzieningen. Deze trend brengt verschuivingen met 

zich mee. Senioren gaan 'drentenieren' in het oosten van het land en de beroepsbevolking zal afnemen. Steden 

gaan concurreren om de financieel gezonde senioren aan hun stad te binden en deze willen niet in traditionele 

verzorgingscentra wonen. 

De vraag die echter belangrijker is dan hoe dit groeiend aantal senioren wordt opgevangen, is wat er gebeurt 

wanneer de vergrijzing tot een halt komt en gaat afnemen. Na de vergrijzing zijn de voorspellingen dat Nederland 

rond 2035 te maken krijgt met bevolkingskrimp. Dit fenomeen zal grote gevolgen hebben voor zowel het land, 

regio, stad, wijk als ook het gebouw. Het grote voordeel is juist dat nu, met dit gegeven, het mogelijk is voor elk 

schaalniveau zich in het heden daarop voor te bereiden. Kortom, op welke manier is er voor de huidige vergrijzing 

een visie te bedenken met het gegeven dat de bevolking ,in de toekomst gaat krimpen? 

Het onderzoek naar het antwoord op deze vraag bestaat uit de koppeling tussen demografische ontwikkelingen 

en de houdbaarheid van de stad, wijk en het gebouw. Deze koppeling zorgt voor het denken in scenario's 

waarmee de randvoorwaarden voor ontwerpen met krimp worden vastgesteld. Kwaliteiten en kansen worden 

aangegrepen om een visie te vormen waarin krimp niet als probleem wordt ervaren, maar als positieve 

mogelijkheid. 

De titel: 'Positive Shrinking' dekt de instelling waarmee wij met het fenomeen krimp zijn omgegaan. Door krimp 

vanuit een positieve manier te benaderen ('de stad is niet half leeg, hij is half vol') kan ingezet worden op de 

kansen die het biedt, in plaats van dat er gezocht moet worden naar een oplossing voor de gevolgen. Niet dat wij 

de negatieve gevolgen van krimp onderkennen, maar wij geloven dat door het inzetten van een goede visie deze 

gevolgen kunnen worden voorkomen. 

Onze doelsteiling is dan ook om vanuit een positieve krimpgedachte een visie te creëren voor stad, wijk en het 

gebouw waarin de kansen van krimp benut worden. Hiermee willen wij aantonen dat krimp eerder een potentie 

is dan een bedreiging. 
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I KRIMP+STEDENBOUW 
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I KRIMP : kenmerken en kansen 

Het voordeel van de huidige situatie is dat prognoses krimp in de toekomst als reële 
mogelijkheid voorspellen. Hierdoor kan er nu al actief een visie worden gevormd, 
zodat krimp niet als een verassing komt. Voordat een betrouwbare toekomstvisie tot 
stand kan komen is het van belang om de speelruimte te definiëren waarbinnen dit 
kan gebeuren. Om hierachter te komen wordt het begrip krimp geanalyseerd op zijn 
kenmerken en kansen. 

I KENMERKEN 

Demografische en ruimtelijke krimp 

Demografische krimp betekent een afnemend 

aantal inwoners in een bepaald gebied. Onder 

demografische krimp valt ook een afnemende 

bevolkingsgroep (bijvoorbeeld naar leeftijd, 

etniciteit of inkomen. (bron: RPB) waardoor de 

bevolkingssamenstelling verandert. 

Ruimtelijke krimp betekent een afnemend aantal 

bezette woningen of gebouwen (leegstand) in 

een bepaald gebied. Een opvallend kenmerk is dat 

ruimtelijke krimp altijd het eerste zichtbaar wordt in de 

kwalitatief laagste wijken. 

Demografische krimp hoeft niet direct tot ruimtelijke 

krimp te leiden. Als er bijvoorbeeld wel een afnemend 

aantal inwoners is, maar het aantal huishoudens blijft 

stijgen door bijvoorbeeld het toenemen van het aantal 

eenpersoonshuishoudens, dan zullen de ruimtelijke 

effecten niet merkbaar zijn. Wanneer demografische 

krimp echter lang genoeg doorzet is ruimtelijke krimp 

uiteindelijk onvermijdelijk. Beide vormen hoeven 

dus niet tegelijk plaats te vinden, maar zijn wel 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor de rest van 

het onderzoek wordt met het begrip'krimp' zowel de 

demografische als ook de daaropvolgende ruimtelijke 

krimp bedoeld. 

Oorzaken 

Omdat ruimtelijke krimp het gevolg is van 

demografische krimp is het van belang om de 

oorzaken van demografische krimp te onderzoeken. 

De bekendste oorzaken die de wereld in het 

verleden heeft meegemaakt zijn o.a. natuurrampen, 

oorlog, hongersnood en epidemieën. Krimp kan 

ook een gevolg zijn van de bevolkingspolitiek van 

de overheid, economische ontwikkelingen, of 

industriële transformatie van een gebied, waarbij met 

het wegtrekken van bepaalde industriële sectoren 

(de-industrialisatie) ook een deel van de bevolking 

het gebied verlaat. In het heden zijn oorzaken als 

een hoger sterfte- dan geboortecijfer, of een hoger 

emigratie- dan immigratiecijfer steeds actueler aan het 

worden. 

In veel gevallen bestaan krimp en groei naast elkaar. 

Mensen trekken weg van de ene plek en vinden 

ergens anders hun onderkomen. Het is dan ook van 

groot belang om op meerdere schaalniveaus de 

gevolgen van 'krimp te onderzoeken. De impact van 

krimp kan namelijk alleen duidelijk worden vastgeste'ld 

als dit op de juiste schaal bekeken wordt. Zo kan 

polarisatie ervoor zorgen dat een bepaalde regio of 

stad veel sterker wordt dan andere regio's of steden, 

en daarmee een aanzuigende werking hebben op 

bedrijven en mensen. Hierdoor wordt de regio of 

stad getroffen door krimp maar op de schaal van het 
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land zal hiervan niets worden gemerkt. Het zijn dit 

soort verschuivingen, en het omgaan daarmee, die 

het voorspellen van en het vormen van een visie voor 

krimp complex maken. 

Gevolgen 

Ondanks dat de schaal een grote invloed heeft op 

het ervaren van de gevolgen van krimp, is het handig 

om de gevolgen los van het begrip schaal te bekijken 

om ze goed te kunnen beschrijven. Hierdoor kan 

een algemeen beeld worden geschetst welke op de 

verschillende schaalniveaus zijn eigen impact heeft. 

Demografische krimp heeft een paar gevolgen welke 

zeker in het begin als positief worden ervaren. De 

verkeersdrukte op de wegen en de hoeveelheid files 

zal bijvoorbeeld gaan teruglopen. Tevens neemt de 

druk op de woningmarkt af, wat prettig is voor de 

regio's waar op dat moment een woningtekort heerst. 

Wordt de woningvoorraad echter te ruim, dan kan 

dit leiden tot leegstand. Bewoners hebben genoeg 

keuze en zullen verhuizen naar kwalitatief betere 

woningen. Door het grote aanbod en de lage vraag 

zullen de huizenprijzen gaan dalen, waardoor meer 

18 

mensen zich een koopwoning kunnen veroorloven. 

De huurmarkt zal het hierdoor moeilijk krijgen en een 

neerwaartse druk op he, huurniveau ondervinden. 

Voor starters wordt het veel gemakkelijker om een 

geschikte woning te vinden. Deze veranderingen 

zijn echter minder leuk voor huishoudens die nog 

lang aan een hoge hypotheekschuld vastzitten. 

Wanneer gemeentes bij de eerste tekenen van 

leegstand niet ingrijpen, zullen de achtergebleven 

wijken verloederen, onveilig worden en bovendien 

exponentieel in waarde dalen. Immers, wonen in 

een straat waar de helft van de huizen leegstaan is 

niet prettig en de overgebleven bewoners zullen de 

waarde van hun huis zien dalen tot een dieptepunt. 

De manier waarop de gevolgen van krimp zich 

manifesteren is daarom volledig afhankelijk van de 

wijze waarop ermee wordt omgegaan. Krimp heeft 

namelijk gevolgen die, wanneer er op de juiste manier 

gebruik van wordt gemaakt, een kwaliteitsimpuis 

kunnen betekenen. Het verdunnen van het stedelijk 

weefsel, het terugbrengen van groen in de stad of 

het transformeren van gebouwen zijn hier enkele 

voorbeelden van. 

De juiste manier om met de kwaliteiten van krimp 



om te gaan is door ze te herkennen in de bestaande 

context en er op voorbereid te zijn om ze te laten 

floreren wanneer de bestaande context te maken 

krijgt met krimp. Dit vereist wel een ommekeer in het 

denken van de centrale planningsorganen. Het zal niet 

meer om de kwantiteit van het te bouwen gaan, maar 

om de kwaliteit. Dit is een moeilijke stap voor veel 

bestuursorganen die jarenlang het begrip kwantiteit 

gekoppeld hebben aan stijgende inkomsten. Echter, 

door het juist omspringen met de kansen die krimp 

biedt, zal deze beslissing een stuk gemakkelijker 

gemaakt kunnen worden. 

Test van de houdbaarheid 

Een belangrijk gegeven welke bijdraagt aan het maken 

van een voorspelling voor ruimtelijke krimp is het feit 

dat deze zich het eerste manifesteert in de kwalitatief 

laagste wijken. In een stad kenmerken deze wijken 

zich door lage bouwkundige staat van de woningen 

in een meestal financieel laag segment Deze wijken 

bevinden zich meestal aan het einde van hun 

economische en bouwkundige levensloop en worden 

ook wel gekenmerkt als herstructureringswijken. 

Door de analyse van de houdbaarheid van een stad 

te koppelen aan de ontwikkelingen van krimp, kan 

een voorspelling worden gedaan over welke wijken 

op welk tijdstip het meeste risico lopen op leegstand. 

Het vormen van een toekomstvisie begint dus met het 

analyseren van de houdbaarheid van de context 
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I KANSEN 

Kwaliteiten in de aanpak 

Ruimtelijke krimp heeft een grote impact op 

het weefsel waarin het plaatsvindt. Tot dusver 

worden nieuwe uitbreidingen van een stad altijd 

aan de randen bijgebouwd, wat dus betekent dat 

oudere wijken in de structuur van de stad worden 

opgenomen. Door krimp te koppelen aan de 

houdbaarheid van een stad betekent dit dat krimp 

vooral in het weefsel van een stad zal plaatsvinden in 

plaats van aan de randen ervan. 

De kansen van krimp liggen in de manier waarop er 

met de ruimtelijke kwaliteiten wordt omgegaan. Deze 

kwaliteiten zijn te herleiden uit de confrontat ie tussen 

ruimtelijke krimp met zijn context en andersom. Over 

het algemeen behoren deze tot drie geformuleerde 

methodes. 

Verdunnen 

Het uitdunnen van een stedelijk weefsel zodat 

leegstaande woningen verdwijnen . De ruimte die de 

woningen achterlaten kunnen voor nieuwe openbare 

ruimte zorgen, of kunnen als extra ruimte bij de 

overgebleven woningen betrokken worden. Op deze 

manier ontstaat er meer leefruimte en daarmee een 

betere woon kwaliteit. 

Teruggeven 

Leegstaande woningen en wijken worden gesloopt en 

op de vrijgekomen plekken ontstaat ruimte om natuur 

terug te laten komen. Het stedelijke weefsel wordt 

dus letterlijk teruggegeven aan de natuur. Historische 

waardevolle elementen uit de omgeving kunnen 

hierin een rol spelen. 

Transformeren 

Wanneer in een wijk meerdere woningen leeg 

komen te staan, kan er besloten worden om deze te 

transformeren tot nieuwe grotere woningen. Hierdoor 

blijft het bebouwde oppervlak van de wijk gelijk 

en kan de woonkwaliteit voor de inwoners worden 
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Verdunnen in de krim pende Duitse stad Aschersleben [21 

Teruggeven in het Duitse Ruhrgebied 131 

Door middel van tranrormatle voldoet de museumDat 'Grubbehoeve' 
in de Bijlmermeer aa n de eisen van nu. 141 



vergroot. 

~ .- ~, De zojuist genoemde voorbeelden zijn methodes 

waarop een stedelijk weefsel een houding kan 

innemen tegenover krimp. Als er specifiek wordt 

~~ ..J 
gekeken naar de feitelijke effecten van krimp op 

een omgeving zijn er de volgende kwaliteiten te 

herkennen. 
Nieuwe ruimte 

Nieuwe ruimte 

Door het wegvallen van de kwalitatief slechte wijken, 

ontstaan nieuwe openbare ruimtes in een wijk of 

stad. Deze ruimtes zullen de wijken meer lucht geven, 

~ 
,. 
~ die ingezet kunnen worden voor o.a. recreatieve 

doeleinden, landbouw, natuur of retentie gebieden 

voor rivieren en andere wateren, maar ook voor 

~~ ..J openbare ontmoetingsplekken . 

Nieuwe routes 
Nieuwe routes 

Door het ontstaan van een nieuwe ruimte wordt de 

mogelijkheid gecreëerd om nieuwe routes door het 

gebied te laten lopen. Dit kunnen historische routes 

zijn die worden hersteld, of routes die een nieuwe 

bijdrage aan de stad leveren . 

~ ~ ~ Nieuwe randen 

Eén van de belangrijkste kenmerken van een door 

krimp aangepakte plek is het ontstaan van nieuwe 

randen. Bij het slopen van leegstaande woningen 

komen de overgebleven woningen, welke eerst 
Nieuwe randen 

opgenomen waren binnen de structuur van de wijk, 

aan de rand te liggen van een nieuwe ruimte. De 

context van deze woningen verandert drastisch en 

zullen hier ook niet op ingespeeld zijn. Het is dus 

~ 
,. 
~ 

nodig om een uitspraak te doen over het ontstaan van 

en het omgaan met deze nieuwe randen. 

~~ 
Nieuwe architectuur. 

Een door krimp veranderende context biedt ook 

mogelijkheden tot het inbrengen van architectuur 

die hier specifiek op inspringt. Het contrast van 

Nieuwe architectuur 
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het nieuwe met het oude creëert een gevarieerd 

beeld wat de beleving van de wijk en stad ten 

goede komt. Ook kan gedacht worden aan het 

inbrengen van nieuwe technieken en ideeën, zoa ls 

levensloopbestendig bouwen en autarkisch wonen, of 

compleet nieuwe doelgroepen. 

De rol van de architectuur is echter groter dan het 

enkel vertegenwoordigen van de nieuwe context. 

Voor een gebied is architectuur het gereedschap dat 

zorgt voor de binding met zijn omgeving. Door dit 

gereedschap al in te zetten vóór dat daadwerkelijk 

sprake is van krimp, kan het gebied al refereren aan 

de toekomstige veranderingen en daar zodoende 

een standpunt over in nemen. Dit draagt dan actief 

bij aan de voorbe reiding van de wijk op de komende 

veranderingen. Later in dit onderzoek wordt dieper 

op dit gebruik van architectuur ingegaan met de 

introductie van de 'getijden-woningen: 
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I CONCLUSIE 

Naar de analyses van het begrip krimp kan kortweg 

worden gesteld dat de speelruimte voor een 

toekomstvisie wordt bepaald door de volgende 

factoren; 

Demografische ontwikkelingen 

De demografische ontwikkelingen en prognoses 

helpen landen, regio's, steden en wijken de risico's 

te voorspellen van mogelijke bevolkingskrimp. 

Doordat ruimtelijke krimp altijd het gevolg van is 

demografische krimp, is het belangrijk deze prognoses 

in de gaten te houden. 

Schaalniveaus 

Bij de aanpak van krimp is het van wezenlijk belang 

om het fenomeen op meerdere schaalniveaus te 

analyseren en met elkaar te vergelijken . Alleen op deze 

manier is het mogelijk om de gevolgen in de juiste 

context te plaatsen. 

Test van de houdbaarheid 

Om een voorspelling te doen over risicogebieden voor 

krimp is het belangrijk om de houdbaarheid van een 

stad te analyseren. De kwalitatief laagste wijken dragen 

het grootste risico en dit zijn veelal de wijken die aan 

het einde van hun bouwkundige en economische 

levensloop zitten . De houdbaarheidsanalyse helpt dan 

ook met het maken van een visie voor krimp. 

Kansen 

Krimp biedt verschi llende kansen tot 

kwaliteitsimpulsen. Deze kansen komen echter alleen 

tot uiting wanneer deze op tijd worden herkend en op 

wordt ingesprongen. De grootste kans van de huidige 

situatie is dat er nu de mogelijkheid bestaat om een 

visie te vormen voor de toekomst, in plaats van dat 

er gereageerd moet worden op wat er al is gebeurd. 

Omgaan met krimp werkt het beste door het vormen 

van een visie, in plaats van een reactie. 

De volgende stap in het onderzoek is het verfijnen 

van deze speelruimte door steeds een schaalniveau 

kleiner te gaan kijken, tot uiteindelijk de schaal van het 

gebouw bereikt wordt. 
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I KRIMP+NEDERLAND: vergrijzing als opgave 

Het fenomeen bevolkingskrimp is voor Nederland een relatief nieuw begrip. Behalve 
door oorlog, een ramp of een epidemie is een bevolkingsdaling nog niet eerder 
voorgekomen. Nu lijkt het er echter op dat Nederland er niet aan kan ontkomen 
en vanaf 2035 het aantal inwoners zal zien stagneren en zelfs afnemen. Dat er 
veranderingen komen wordt wel gerealiseerd, maar wat zijn de oorzaken en hoe 
kenmerken deze zich? Moet Nederland zich voorbereiden op doemscenario's van de 
toekomst, of kan ze nog even rustig ademhalen? 

Het vorige hoofdstuk definieerde de algemene speelruimte waarbinnen een 
toekomstvisie voor krimp geschetst kan worden. Deze speelruimte wordt nu ingeperkt 
door het te koppelen aan de ontwikkelingen in Nederland. 

I OORZAKEN 

Verschillende prognoses voorspellen 2035 als 

kantelmoment voor de samenstelling van de 

Nederlandse bevolking. Vanaf dat moment zal 

het inwonertal gaan stagneren en afnemen. Voor 

Nederland is het de eerste keer dat het met krimp 

te maken krijgt, echter in sommige regio's is het 

al een gedwongen feit. Op plaatsen in Zeeland, 

Limburg (Parkstad Limburg) en Groningen (Blauwe 

Stad) worden verschillende pogingen gedaan om 

de negatieve gevolgen van krimp tegen te gaan. 

Uit deze voorbeelden blijkt vooral dat een integrale 

aanpak op meerdere niveaus de beste oplossing 

biedt. De oorzaken van de demografische krimp in de 

toekomst zijn te herleiden tot drie maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

• ,-
I I I 

... 

... 
• 

'i 
I 

Oorzaken van krimp in Nederland; afnemen vergriJzing. dalend 

vruchtbaarheidscijfer, dalend migratiesaldo. 

Wegvallen vergrijzing 

De eerste en meest zichtbare bijdrage aan de 

demografische krimp wordt veroorzaakt door de 

vergrijzing. De geboortegolf van na de tweede 

wereldoorlog is in rap tempo ouder aan het worden 

en verantwoordelijk voor de vergrijzing van Nederland. 

Vanaf ongeveer 2035 komt deze grote groep senioren 

te overlijden wat voor een directe daling van het 

bevolkingsaantal zorgt. 

Te laag geboortecijfer 

De tweede reden is het dalende vruchtbaarheidscijfer 

van de Nederlandse vrouw (Total Fertility Rate). Het 

TFR behoort ongeveer 2,1 (kinderen per vrouw) te 

zijn om het bevolkingsaantal van Nederland stabiel te 

houden. Echter ligt deze waarde al geruime tijd rond 

de 1.7 (kind per vrouw) en wordt er verwacht dat deze 

nog verder zal dalen. (bron: CBS) Dit betekent dat er 

minder mensen geboren worden dan dat er sterven, 

een verschil wat nog groter wordt als de ouderen van 

de vergrijzing komen te overlijden . 

Teruglopend migratiesaldo 

De derde ontwikkel ing is het teruglopende 

migratiesaldo. In verhouding trekken er steeds meer 

mensen uit Nederland weg dan dat er terugkomen. 

Overigens heeft deze gebeurtenis de kleinste invloed 
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op krimp in Nederland en valt tevens het moeilijkste 

te voorspellen. Politieke instabiliteit in een buitenland 

kan er zo voor zorgen dat het aantal immigranten 

weer toeneemt. 

I GEVOLGEN 

Het teruglopen van de vergrijzing is voor Nederland 

de belangrijkste oorzaa,k van demografische en 

daarmee ook ruimtelijke krimp. Voordat van krimp 

daadwerkelijk sprake is veroorzaakt de vergrijzing een 

aantal verschuivingen die van grote invloed zijn op de 

uiteindelijke impact en gevolgen van krimp. 

Polarisatie 

Met het stijgen van het aantal senioren zal er een 

daling plaatsvinden in de beroepsbevolking. 

Hierdoor zal een werknemerstekort ontstaan waar 

ook een mogelijke verhoging van de AOW leeftijd 

naar 67 jaar niet veel aan kan veranderen. Dit tekort 

zorgt ervoor dat er onderlinge concurrentie ontstaat 

tussen bedrijven, en daarmee ook steden, om de 

beroepsbevolking aan zich te kunnen binden. 

De economisch draagkrachtige randstad zal hier 

uiteindelijk als grootste winnaar uit naar voren komen 

en daarmee een aanzuigende werking hebben op 

de beroepsbevolking uit de regio's. Dit betekent dat 

door het wegtrekken van de beroepsbevolking, de 

regio met een in verhouding nog grotere vergrijzing te 

maken krijgt en daarmee ook een hoger risico op de 

negatieve gevolgen van krimp. 

... 
Ól"@1'it@1\1W~ende vergrijzing is het teruglopen van de be
roepsbevolking. 
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Een ander aspect van de vergrijzing is dat 

hedendaagse senioren een relatief ruim economisch 

vermogen hebben. De senior van nu weet wat hij 

wil en heeft daar ook de middelen voor. Eén van de 

dingen die veel senioren graag willen is om ergens 

ruim en rustig te wonen in een mooie omgeving. Dit 

veroorzaakt een stijging van het aantal senioren die uit 

de stad wegtrekken en zich gaan vestigen in de regio. 

Samen met het wegtrekken van de beroepsbevolking 

n.aar de randstad verg rij st het oosten van Nederland 

veel sneller dan gemiddeld. De conclusie hiervan is dat 

het oosten van het land het meest te maken zal krijgen 

met de gevolgen van krimp wanneer de vergrijzing 

begint af te nemen. 

Toename aantal huishoudens 

Demografische krimp hoeft geen ruimtelijke krimp 

te betekenen zolang het aantai huishoudens blijft 

stijgen. Naarmate de vergrijzing toeneemt, neemt ook 

het aantal eenpersoonshuishoudens toe vanwege 

de stijgende hoeveelheid alleenstaanden. Deze 

blijven vaak in de vroegere gezinswoning wonen, ook 

wanneer hun partner komt te overlijden. Hierdoor 

komen maar weinig gezinswoningen vrij voor starters 

om een nieuw gezin te stichten. Dit betekent dat zelfs 

als de bevolkingstoename stagneert er nog steeds 

moet worden bijgebouwd om aan de vraag naar 

gezinswoningen te kunnen voldoen. Er ontstaat een 

overmatige hoeveelheid ruimere woningen, waar 

steeds vaker maar één persoon in woont. Echter 

naarmate de vergrijzing komt te overlijden verandert 

de huishoudensamenstelling weer in het voordeel 

van de gezinnen waardoor er weer minder woningen 

nodig zullen zijn. Ook in absolute aantallen zal het 

aantal huishoudens dalen door de daling van de 

bevolking. Door deze elkaar versterkende processen 

neemt de vraag naar woningen niet één op één, maar 

aanzienlijk sneller af Hierdoor kan zich omvangrijke 

leegstand gaan voordoen. 

Seniorenvoorzieningen 



Naast de senioren die zo lang mogelijk in hun eigen 

woning blijven wonen, zal er ook voor de groeiende 

zorgvraag extra voorzieningen moeten worden 

gebouwd. Naast het overschot aan gezinswoningen, 

zal na het wegvallen van de vergrijzing ook een 

overschot aan seniorenwoningen en -voorzieningen 

ontstaan. 

Prognose bevolkingsontwikkeling in Nederland, 2005-2025. naar 
gemeente 151 

I CONCLUSIE 

Als er nu niet ingesprongen wordt op de toekomstige 

ontwikkelingen veroorzaakt door de vergrijzing, zal er 

in de toekomst niets anders opzitten dan een massale 

kapitaalvernietiging om een gezonde vraag en 

aanbod op de woningmarkt te houden. Gemeenten 

kunnen hun eigen problemen voor de toekomst 

creëren en die problemen ontstaan vaak niet in de 

nieuwbouwwijk, maar in andere wijken die daardoor 

leeglopen. Door de eigenschappen van de vergrijzing 

liggen de grootste risico's in de regio. Vooral deze 

gebieden zullen voorzichtig moeten omgaan met 

de manier waarop senioren worden gehuisvest en 

nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd. Naast het 

voorkomen van polarisatie tussen steden, ligt er ook 

een opdracht om de gevolgen van krimp op de lokale 

schaal te onderzoeken, waar groei en krimp vaak heel 

dicht naast elkaar liggen. Visies binnen Nederland over 

krimp worden voornamelijk gekenmerkt door het 

innemen van een standpunt over de vergrijzing . 

• • • • • • • • 
Prognose bevolktngsontwikkeling in Nederland. 2005 - 2025. naar 
(OROP-regio 151 
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I KRIMP+EINDHOVEN: een scenario 

Eindhoven heeft de afgelopen decennia te maken gehad met een groei van het 
bevolkingsaantal. Door de toenemende vergrijzing wordt er op dit moment vooral veel 
gebouwd voor senioren. Prognoses achten het echter aannemelijk dat Eindhoven in 
te toekomst te maken zal krijgen met een stabilisatie of zelfs een lichte daling van het 
bevolkingsaantal. Om de stad gezond te houden zal een visie moeten worden gevormd 
over krimp. Deze visie moet er voor zorgen dat nieuwe projecten niet de vitale delen 
van de stad aantasten door bevolkingsdaling en leegstand, maar Eindhoven op de 
juiste plek wat gewicht laten verliezen. Dit kan gebeuren door een scenario te schetsen 
waarin groei en krimp naast elkaar kunnen plaatsvinden. Door de demografische 
verschuivingen te koppelen aan de houdbaarheid van de stad wordt het mogelijk om 
een visie te creëren waarin het fenomeen krimp een gecontroleerde stedenbouwkundige 
opgave wordt. 

I KENMERKEN 

Prognoses 

De toekomst van krimp in Eindhoven blijft afhankelijk 

van verscheidene variabelen waardoor veel prognoses 

van elkaar verschillen. De meest positieve prognoses 

voorspellen groei in Eindhoven of hoogstens een 

stagnatie van het bevolkingsaantal. In het komend 

onderzoek is uitgegaan van de meest negatieve 

prognoses die een daling voorspellen om op deze 

manier zoveel mogelijk profijt te kunnen halen 

uit het schetsen van een krimpvisie die rekening 

houdt met ruimtelijke krimp. Dit denken vanuit een 

krimpgedachte kan dan ook worden toegepast op 

andere locaties en gebieden. 

Volgens prognoses van het RPB/CBS van 2006 

(bron:Rapport: Krimp en Ruimte, Nai uitgevers), zou 

Eindhoven te maken kunnen krijgen met een krimp 

van 0% tot 5%. Voor Eindhoven betekent dat een 

bevolkingskrimp van 2.300 inwoners per 1 % krimp. De 

bijhorende ruimtelijke krimp bedraagt ongeveer 1050 

woningen 1 per 1 % krimp. 

Demografische verschuivingen 

Naar aanleiding van de prognoses van het CBS zijn 

drie periodes te definiëren in de demografische 

ontwikkelingen van Eindhoven. 

Tot circa 2025 vindt een vergrijzing van de bevolking 

plaats. Dit betekent een afnemend aantal van de 

beroepsbevolking in verhoud ing tot een stijgend 

aantal senioren. Samen met de vergrijzing stijgt ook 

het aantal huishoudens. Dit is gedeeltelijk een gevolg 

van de grotere hoeveelheid eenpersoonshuishoudens 

waarvan de partner is overleden. 

Vanaf circa 2025 tot circa 2035 is er een stabiele 

periode in de bevolkingsaantallen en -samenstelling. 

De vergrijzing is op zijn hoogtepunt en zowel in de 

beroepsbevolking als bij de senioren vindt er geen 

noemenswaardige groei of krimp plaats. Wel blijft het 

aantal eenpersoonshuishoudens groe ien en gaat de 

gemiddelde woningbezett ing omlaag door de groei 

van alleenstaande senioren . 

Vanaf circa 2035 zullen de senioren die verant

woordelijk zijn voor de 'grijze golf' komen te overlijden. 

Hierdoor wordt een (lichte) bevolkingskrimp zichtbaar. 

Eveneens wordt het verschil tussen het aantal senioren 

en de beroepsbevolking weer kleine r. 

1011 aantal wonlnge.n In geba5eerd op een gemlddeldè wonlngbE'ZE'l Iing van 2. 18 per )onen. (bron.: 8evolklngspfogno.sE' 200s 2025. Gemeef'lt.e Emd hO\-en) AangeZien 
krimp vovr l'\.;lmelJ J~ v roo( zaa~1 'NCfdl dOOf het weglJ1,lIeo van de vl?JgJiJzI,nç en biJ de groep ~erHoren de gemuJdeldE" ",·tmlngbezi!tt lng we4fager ~ zal rel ree.le aantal 

'NOntnger1 nog veegfmer ZIJn AangeZien we geen geta,lt;>n hebben van dE' gemiddelde INOnmgbeZf'l l ing b I senIOren Zijn ' •• ~ uitgegaan van deall}err"f' gemIddelde 29 
wonlnglJllzert lng 



Houdbaarheid van Eindhoven 

Omdat ruimtelijke krimp altijd het eerste zichtbaar 

wordt in de kwalitatief laagste wijken, is het belangrijk 

voor Eindhoven om een prognose te maken welke 

wijken in de toekomst het kwalitatief laagst zijn. Dit 

betekent dat de houdbaarheid van de wijken van 

Eindhoven moet worden geanalyseerd Door deze 

informatie in beeld te brengen kan een voorspelling 

worden gedaan waar de gevolgen van krimp zich 

het eerst openbaren. Hierdoor kunnen delen van 

Eindhoven worden aangewezen waarvoor een visie 

voor krimp moet worden gevormd. 

De stadswijken van Eindhoven zijn geanalyseerd op 

onder andere de volgende criteria
2
: 

o Bouwjaar 

o Bouwkundige kwaliteit en typologie van de 

woningen. 

o Stedenbouwkundig weefsel en ligging 

o Bevolkingssamenstelling 

o Transformeerbaarheid van de woningen 

o Woonkwaliteit van de wijk 

De resultaten van deze analyses geven aan wanneer 

welke wijk aan het einde van zijn levensloop 

komt. Heeh Eindhoven rond die tijd te maken met 

krimp, dan betekent het dat deze wijk vatbaar is 

voor leegstand. Is er van krimp rond dat tijdstip 

geen sprake, dan kenmerkt deze wijk zich als een 

herstructureringswijk welke hoe (jan ook een visie 

vereist. Op deze wijze is elke wijk te plaatsen binnen 

de drie periodes van demografische verschuivingen 

waar Eindhoven mee te maken krijgt. 

2 Zie BIJlage voor meer Informal le over deze analy<>es 
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I KRIMPSCENARIO 

Door de demografische verschuivingen te koppelen 

aan de houdbaarheid van de stad is het mogelijk om 

voor Eindhoven een krimpscenario op te stellen die 

bestaat uit drie stappen. 

Stap 1: Nu-2025 

Door het stijgende aantal senioren en de daarbij 

horende vraag naar seniorenwoningen en -

voorzieningen zal Eindhoven tot circa 2025 zowel 

demografisch als ruimtelijk blijven groeien. Daarom zal 

in stap 1 bepaald moeten worden waar en op welke 

wijze er aan deze vraag het beste beantwoord kan 

worden. 

Omdat achterblijvende woningen en voorzieningen 

voor senioren mede verantwoordelijk zijn voor de 

toekomstige ruimtelijke krimp, is het belangrijk om 

hier van te voren rekening mee te houden bij het 

ontwerp en de locatie. Door de nieuwe ontwerpen 

flexibel of levensloopbestendig te bouwen is het 

mogelijk om ze in de toekomst, bij een veranderende 

doelgroep, te transformeren en daarmee functioneel 

te houden. 

Uit de houdbaarheidsanalyses zijn een aantal wijken 

rondom het centrum naar voren gekomen die vóór 

2025 aan het einde van hun economische en/of 

bouwkundige levensloop komen. Veelal zijn dit al 

herstructureringswijken die de gemeente Eindhoven 

in de planning heeft. Opvallend is dat veel van deze 

wijken, ondanks dat ze dicht bij het centrum liggen, 

niet geschikt zijn voor senioren. Veel flats zonder 

lift, geen zorgvoorzieningen in de buurt, onveilige 

buurten zonder sociale controle of een locatie die 

slecht bereikbaar is met een rollator of scootmobiel. 

Omdat deze wijken rond deze periode hoe dan ook 

een kwaliteitsverbetering moeten ondergaan, kunnen 

ze gelijktijdig getransformeerd worden tot wijken die 

óók aantrekkelijk zijn voor senioren. Door deze wijken 

te verdichten, transformeren of op te knappen met 

levensloopbestendige en flexibele gebouwen, zal er 

ten tijde van een woningoverschot geen verloedering 

ontstaan of gaten vallen rondom het stadshart van 

Eindhoven. Hierdoor blijft het centrum ook in de 

toekomst samenhangend en vitaal. 

DAL GlSTIJGING 

18-55 

Nu - 2025 

112010 - 2025 opvangen vergrijzing 
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Stap 2: ca.2025-2035 

Tijdens deze periode stagneert de tot dan toe 

stijgende vergr ijzing van Eindhoven en daarmee 

ook het groeiende bevolkingsaantal Er ontstaat 

een stabie le periode in de bevolkingsaantallen en 

-samenstelling. In theorie betekent dat voor elke 

woning die gesloopt wordt, ergens anders eenzelfde 

soort woning voor dezelfde doelgroep teruggebouwd 

moet worden, mits er geen sprake is van een 

woningtekort. 

Het punt is echter dat veel senioren in hun vroegere, 

intussen veel te grote gezinswoningen blijven wonen 

in hun eigen vertrouwde wijk. Hierdoor ontstaat er een 

tekort aan gezinswoningen voor startende gezinnen. 

Door binnen de wijken de woningen te transformeren 

of herstructureren kunnen sen ioren gestimuleerd 

worden om te verhu izen en kleiner te gaan wonen, 

zodat er meer gezinswoningen vr ijkomen voor 

startende gezinnen. Door transformatie van de 

bestaande gebouwen en flexibel bouwen van 

nieuwe gebouwen kan voorkomen worden dat in de 

toekomst een overschot ontstaat van zowel gezins- als 

seniorenwoningen. 

In deze periode zal tevens de druk op de woningmarkt 

iets beginnen af te nemen en een grotere vraag 

naar kwaliteit dan kwantiteit ontstaan. Deze periode 

schept voor Eindhoven de ideale gelegenheid tot een 

revitalisatie van zijn woon- en leefomgeving. De wijken 

die in deze periode aan het einde van hun levensloop 

komen, vereisen een aanpak om hun woon kwaliteit te 

waarborgen of verbeteren. Dit kan stedenbouwkundig, 

maar ook door middel van een transformaties van de 

bestaande gebouwen. 
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Stap 3: ca.203S - ca.20S0 

Vanaf 2035 zal het aantal senioren in Eindhoven 

gaan dalen, waardoor er een daling in de bevolking 

ontstaat. Vanaf dit moment zal ruimtelijke krimp als 

gevolg van de demografische krimp in de stad gaan 

voorkomen. De seniorenwoningen en -voorzieningen 

van stap 1 zullen steeds meer vrijkomen. Echter door 

het flexibele bouwen, en daarmee het anticiperen 

op deze gebeurtenis, kunnen deze woningen en 

voorzieningen, en zelfs de stedenbouwkundige 

context, met enkele aanpassingen geschikt worden 

gemaakt voor een andere doelgroep. Het feit dat deze 

gebouwen kwalitatief en bouwkundig nog vrij nieuw 

zijn en tevens een aantrekkelijke ligging binnen de 

stad hebben, zal ze zeker gewenst maken voor de 

beroepsbevolking en (jonge) gezinnen. 

Voor de wijken die in deze periode aan het einde 

van hun levensloop komen is het niet verstandig 

om deze dusdanig te transformeren dat ze zorgen 

voor een zuigende werking op bewoners van andere 

wijken. Omdat deze wijken hoe dan ook een aanpak 

vereisen, ligt in deze wijken de kans om een strategie 

te ontwikkelen die omgaat met ruimtelijke krimp. 

Deze strategie zal dan gevormd worden binnen de 

speelruimte van krimp om zo optimaal mogelijk 

gebruik te maken van de kansen die krimp biedt. 

KRIMP 

8·55 

2(1:15 · r ~ k Cim:-. ' 

312035 - lOekomsl krimp 
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I CONCLUSIE 

Het scenario van Eindhoven schetst een aanpak 

gebaseerd op de houdbaarheid en demografische 

ontwikkelingen van de stad. Het scenario kenmerkt 

zich door verdichting voor senioren rondom het 

centrum en gecontroleerde krimp aan de randen. Van 

deze wijken is de wijk Oud Kasteel, in het zuidwesten 

van Eindhoven in stadsdeel Gestel, naar voren 

gekomen als gebied met de grootste kans om de 

gevolgen van krimp te ondervinden. Dit is gebaseerd 

op het vergelijken van de houdbaarheidsanalyses 

van de wijken van Eindhoven. Door Oud Kasteel 

als testcase aan te wijzen voor het vormen van een 

krimpvisie op lokale schaal binnen het scenario van 

Eindhoven, kan er op weer een schaalniveau kleiner 

gekeken worden naar de invloed van krimp en de 

manier waarop de kansen optimaal benut kunnen 

worden. 

Oud kastee l. Een wijk gelegen ten Zuidoos ten van Eindhoven 
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I KRIMP+OUD KASTEEL een testcase 

Uit het krimpscenario voor Eindhoven is de wijk Oud Kasteel aangewezen als testcase 
voor krimp. Het doel is om te onderzoeken welke gevolgen krimp op de lokale schaal 
heeft en welke visie gevormd kan worden met de kansen die krimp biedt. Op de lokale 
schaal hebben demografische verschuivingen in verhouding een veel groter effect 
dan op de schaal van Eindhoven en Nederland. Door ook hier een krimp scenario te 
maken die gekoppeld is aan de houdbaarheid van de buurten kan voorspeld worden 
welke effecten krimp op het stedelijk weefsel gaat krijgen. Dit krimpmodel wordt dan 
aangepakt, wat resulteert in een visionaire aanpak van de wijk waarin architectuur een 
grote rol speelt. 

I KENMERKEN 

De rol van Oud Kasteel binnen het scenario van 

Eindhoven is het gedeeltelijk opvangen van ruimtelijke 

krimp. Door deze wijk aan te nemen als testcase wordt 

geprobeerd om er zoveel mogelijk ruimtelijke krimp 

te laten plaatsvinden. Op deze manier kunnen de 

meeste resultaten worden gehaald uit het denken 

vanuit een krimpgedachte. De visie waarop Oud 

Kasteel gaat krimpen, zal gevormd worden binnen de 

speelruimte van krimp met daarbij contextspecifieke 

kenmerken. Om dit te doen zal ook de wijk Oud 

Kasteel geanalyseerd moeten worden op kenmerken 

en kansen. 

Stedenbouwkundige eigenschappen 

De wijk Oud Kasteel 3 bevindt zich in het stadsdeel 

Gestel in het zuidwesten van Eindhoven. De wijk 

grenst aan de snelweg en vormt de verbinding 

tussen Veldhoven en Eindhoven. Het bestaat uit drie 

buurten: Genderbeemd, Hanevoet en Ooievaarsnest, 

met een gevarieerde samenstelling van bevolking 

en woningtypologie. In het midden van Oud Kasteel 

ligt een voorzieninggebied met een groot overdekt 

winkelcentrum: het Kastelenplein. De ligging naast 

de snelweg en de verbinding aan de verkeersas 

die rechtstreeks doorgaat naar het centrum van 

Eindhoven zorgen ervoor dat Oud Kasteel met de 

aUto zeer goed bereikbaar is. Er bevinden zich enkele 

3 ZIe BI~age vOor meer InformallE' over de wIJk Oud Ka5teel 

Hancvoer 

buurten Oud Kasteel 

bedrijven die gesitueerd zijn langs de snelweg. De 

combinatie van woningen en voorzieningen maken 

het gebied interessant om een krimpgedachte op toe 

te passen. 
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Demografische verschuivingen 

Net als op de schaal van Eindhoven kent Oud Kasteel 

ook demografische verschuivingen over 3 periodes. 

Het verschil is echter dat de bewoners van Oud 

Kasteel, ondanks het grote verzorgingscentrum 't 

Genderhof. jonger zijn dan de gemiddelde leeftijd van 

Eindhoven. Er wonen op dit moment veel gezinnen in 

de wijk en 20% van de lokale bevolking is kind 

Er vanuit gaande dat de meeste mensen in hun eigen 

wijk blijven wonen, zullen er in de tweede stap van 

Eindhoven veel medioren (45-65 jaar) in Oud Kasteel 

wonen, waarvan de kinderen pas net het huis uit zijn. 

Dit betekent dat als in Eindhoven de vergrijzing over 

zijn hoogtepunt heen is, er een na-ijleffect plaatsvindt 

van vergrijzing in Oud Kasteel. Hierdoor zullen er 

ten tijde van krimp in Eindhoven veel senioren in 

Oud Kasteel wonen die hun te grote gezinswoning 

willen inruilen voor een kleinere woning. Een 

verhuisbeweging van deze ouderen kan aangegrepen 

worden om met de sloop van de achtergebleven 

gezinswoningen de ruimtelijke krimp in gang te 

zetten . 

4 b :' lilJlage VOCI meer Informatie over deze a naly~ es 
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Houdbaarheid van Oud Kasteel. 

Een belangrijk kenmerk van de wijk is dat de woningen 

ten tijde van 2035 aan het eind van hun economische 

en/of bouwkundige levensloop zijn. De wijk heeft 

een hoge samenstelling van huurwoningen en het 

winkelcentrum zal tegen die tijd sterk verouderd 

zijn. Tevens kent de wijk enkele problemen zoals 

grondwateroverlast en een voor voetgangers 

en fietsers slecht bereikbaar winkelcentrum, dat 

ingesloten ligt tussen twee grote wegen 

Om een goede voorspelling te doen welke gebieden 

binnen de wijk het eerste leeg komen te staan ten 

tijde van krimp, zal ook voor deze schaal een scenario 

geschetst moeten worden die gekoppeld is aan de 

houdbaarheid van de wijk. Van het ontstane model 

kan vervolgens een visie worden gevormd die 

voor een goede leef- en woon kwaliteit van de wijk 

zorgen. Om de houdbaarheid van Oud Kasteel te 

kunnen achterhalen zal nauwkeurig gekeken moeten 

worden naar de eigenschappen van de verschillende 

buurten en de bijhorende woningen. De volgende 

analysecriteria 
4 

zijn hierbij gehandhaafd: 

0 Historie 

0 Bouwjaar 

0 Bouwkundige kwaliteit 

0 Woningtypologie 

0 Huur- of koopwoning 

0 Demografische samenstelling 

0 Woonkwaliteit 



bouwjaar 

> 1983 

' 98 1-1982 
. 977-1985 

1977· 1978 

1975- 1976 

. 1973-1974 

koop/huur verdeling 

_,,",mel'l' huU! 
voomamelltk keop 
functies en \'OorZlenlngen 

woningtypologie 

hocgbouw ~ ge5chake~d 

"JtJeswonlng~ 2-ondef-l kap 
bungalow ~v! lIa 

woon kwaliteit 

('eChT "'fulm voldoende 

mat ig "goed 
voldoende ",hwClle.s 
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Het krimpmodel voor de wIJk Oud Kasteel. 

40 

krimpscenario 

onbebouwd 

_ bebouwd 



Krimpmodel 

Na het analyseren van de houdbaarheid van de wijk 

Oud Kasteel is een krimpmodel naar voren gekomen 

met de plekken waar ruimtelijke krimp het meest 

waarschijnlijk zal gaan plaatsvinden, Het model laat 

een situatie zien waarbij het midden van Oud Kasteel 

zal krimpen, Dit zal een zee r grote impact hebben op 

het stedelijk weefsel, de nabije omgeving en zelfs de 

stad Eindhoven, 

Het gebied is ongeveer 38 hectare groot wat 

ve rgelijkbaar is met het centrum van Eindhoven, 

Met het ontstaan van dit krimpgebied verdwijnen 

ongeveer 1000 woningen, In vergelijking met de 

prognoses voor Eindhoven is dit ongeveer 0,95% 

krimp van de voorspelde 0-5% (5% krimp van 

Eindhoven is ongeveer 5275 woningen), 

Visionair eindbeeld 

Voor de wijk biedt het krimpmodel een mogelijkheid 

om enkele problemen van de huidige situatie aan te 

pakken, Het krimpmodel zelf vraagt om een visie voor 

de indeling van de nieuwe ruimte en het omgaan 

met de randen, Tevens spelen de demografische 

verschuivingen (het na-ij leffect van de vergrijzing) 

een grote rol. Het is belangrijk om te realiseren dat 

het proces van krimp in Oud Kasteel niet van het 

ene moment op het andere plaatsvindt. Er zal een 

gefaseerde transformatie aan vooraf gaan voordat het 

eind beeld wordt bereikt. Om een uitspraak te kunnen 

doen over deze fasering is het eerst nodig om te 

weten naar welk eindbeeld deze toegaat. 

De afmetingen van het kr impmodel 

c 
Vergeltjking van het oppervlakte van het knmpmodel met; Pa rc de 
la VIIlette In PanJs, het Vondel park In Amsterdam, het centrum van 
Eindhoven, en het gebied StnJp S in Eindhoven. 

In groen is het krimpmodel voor Oud Kasteel weergegeven, Oranje IS 
dezelfde hoeveelheid knmp (1%) in aantal woningen in het centrum 
van Eindhoven. In rood is aangegeven hoeveel 5% krimp van de 41 
woningen van Eindhoven inhoudt. 





Legenda 

1 - Getijden-woningen aan de rand. 

2 - Heide-woningen 

3 - Boomgaard-woningen 

4 - Boerderij 

5 - Water-woningen 

6 - Zorg hotel 

7 - Buurtwinkels 

8 - Buurtrestaurant 

9 - Zorgboulevard 

10- Senioren Polikliniek 

11 - Puintuin-woningen 

12 - Woontorens 

13 - Seniorencomplex Gagelbosch 

14 - Kinderboerderij 

A - Bloementuin 

B - Heide 

C - Boomgaard 

D-Weide 

E - Rivier de Gender 

F - Waterretentiegebied 

G - Parkroute 

H - Pitch&Putt golfbaan 

I - Kastelenplein 

J - Zorgplein 

K - Puintuin 

L - Buurtmoestuinen 

M - Kinderboerderij 

N - Natuurgebied Klotputten 

I HET KASTELEN PARK 

Het ontwerp van de voltooide transformatie is een 

groen belevingspark met een regionale uitstraling. 

Het park is omgedoopt tot het 'Kastelenpark' en 

bestaat grof gezegd uit twee elementen, de indeling 

van de ruimte en de ontwikkeling van de randen. De 

volgende beschrijving geeft een globaal beeld van de 

belangrijkste elementen van het ontwerp, tijdens de 

gefaseerde transformatie wordt vervolgens dieper op 

sommige elementen van het ontwerp ingegaan. 

Nieuwe ruimte 

De indeling van de ruimte vormt een groengebied 

waarin een verzameling van verschillende 

groentypologieën 
4 

verspreid liggen. Alle groentypes 

zijn van recreatieve aard met elk een nadruk op 

een visueel, actief, functioneel of cultureel aspect. 

Zo bestaat het park uit Brabantse landschappen als 

een weide, heide, vengebied met waterretentie en 

een boomgaard, bezit het tevens een bloementuin, 

een pitch&putt golf terrein, moestuinen, en een 

puintuin welke refereert naar de oude bebouwde 

context van het Kastelenpark. (Meer uitleg over deze 

groentypologiën in de bijlage) Alle groentypes worden 

met elkaar verbonden door een recreatieve fiets- en 

wandelroute die de bezoeker elk type laat ervaren. 

Binnen elk groentype is er vervolgens de mogelijkheid 

om de typologie verder te verkennen door middel van 

kleinere voetpaden. 
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De nieuwe groene route die door het park gaat lopen verbindt twee 

natuurgebieden met elkaar. 

44 

Nieuwe routes 

De bestaande infrastructuur vormt de grenzen van 

de toekomstige groengebieden. Hierdoor hoeft 

er voor het gebied geen nieuw weefsel te worden 

ontworpen, wat ten goede komt aan de gefaseerde 

transformatie. Woningen die nog niet verdwenen 

zijn blijven hierdoor gewoon toegankelijk. Wanneer 

de wegen in het gebied overbodig zijn, worden de 

hoofdwegen getransformeerd tot smallere wegen 

met een landelijker karakter en alleen toegankelijk 

voor bestemmingsverkeer. De hoofdlijnen van oude 

structuur vormt de basis van het Kastelenpark. 

De Karel de Grote laan en de Meerveldhovenseweg 

die momenteel het Kastelenplein isoleren, worden 

in de toekomst samengevoegd en voor een deel 

verplaatst onder het maaiveld. Hierdoor wordt het 

isolement van het Kastelenplein doorbroken en de 

verbinding tussen het noorden en zuiden versoepeld 

zodat alle groentypologieën aan elkaar gesloten 

worden. Het groengebied wordt dan één groot park 

zonder onderbrekingen. 

Beha lve de verschillende landschappen kan er door 

het ontstaan van de nieuwe ruimte eveneens een 

route ontstaan die een verbinding legt tussen het 

natuurgebied De Klotputten in het zuiden en het 

Genderdal in het noorden. 



De nieuwe architectuur waarmee Oud Kasteel te maken krijgt IS 

volledig gericht op de nieuwe context. Dit in tegenstelling tot de 

architectuur d ie de ra nden van het park vormen. 

Nieuwe architectuur 

In de verschillende groentypes worden verschillende 

soorten van architectuur teruggevonden. Dit 

kan variëren van woonpaviljoens tot fo 11 y's. Het 

belangrijkste kenmerk van deze architectuur is dat ze 

volledig gericht zijn op het groentype van hun situatie. 

De gebouwen worden tegelijk met hun context 

ontworpen en daarom zijn gebouwen groentype 

optimaal op elkaar ingespeeld. De rol van deze 

ontwerpen is totaal anders dan van de architectuur 

aan de randen van het gebied .. 
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De randen van het Ka worden gedefinieerd door de 
getijden-woningen en het nieuwe ontwerp voor het Kastelenplein. 
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Nieuwe randen 

Het ontstaan vah het Kastelenpark zorgt ervoor dat 

woningen die in de huidige context midden in het 

stedelijke weefsel liggen, aan de randen van het 

groengebied komen te liggen. be overgang tussen 

woningen en groen verloopt erg abrupt omdat 

de woningen hier niet op zijn ingespeeld. Om de 

randen van het groengebied beter te definiëren en 

de overgang van het groen te versoepelen, worden 

er woningen geplaatst langs de randen die hiervoor 

kunnen zorgen, Door ze al in de huidige situatie te 

plaatsen, en te laten refereren aan hun toekomstige 

context aan de rand van een groengebied, kan 

de overgang naar krimp gemakkelijker gemaakt 

worden. Dit betekent dat de woningen tijdens de 

demografische verschuivingen van Oud Kasteel 

moeten kunnen blijven bestaan. Om dit te kunnen 

bereiken zullen ze levensloopbestendig gebouwd 

moeten worden. 

Vanwege de bijzondere eigenschappen dat ze 

twee versch illende contexten meemaken als ook 

verschillende doelgroepen, worden deze woningen de 

'getijden-woningen' genoemd. De naam komt van de 

verwijzing naar een golfbreker. Net als een golfbreker 

op het zand krijgen de getijden-woningen te maken 

met vloed en eb. Duurzaamheid en flexibiliteit zorgen 

ervoor dat ze blijven (be)staan en de impact van de 

getijden op het 'strand' verzachten. Het individuele 

project van Bart jan van 't Slot gaat dieper in op de 

kenmerken van deze woningen. 



Naast woningen die met het ontstaan van het 

Kastelenpark aan de rand van een recreatief 

groengebied komen te liggen, krijgt het 

winkelcentrum Kastelenplein ook te maken met 

een veranderende context. Het gebruik van het 

Kastelenplein verandert hierdoor drastisch, omdat 

het naast het doelgerichte winkelen ook te maken 

krijgt met recreatie. Het gebied krijgt behalve 

winkelfuncties ook aansluiting op het groengebied 

en op een zorgboulevard. De twee woongebouwen 

op het Kastelenplein zullen inhun huidige vorm niet 

meer voldoen in de toekomst en zullen een groene 

en recreatieve toevoeging moeten krijgen om aan 

te kunnen sluiten op het park. Door de gebouwen te 

hergebruiken kunnen ze door het transformatieproces 

heen als bakens fungeren, zodat Oud Kasteel ook in 

een sterk veranderde omgeving herkenbaar blijft. Het 

individuele project van Rianne Flippo gaat verder in op 

de eigenschappen van het nieuwe Kastelenplein. 

Uitstraling 

Voor Eindhoven betekent het Kastelenpark een 

ademruimte binnen het stedelijk weefsel. Zowel de 

zorg- als de recreatieve functies hebben hun weerslag 

op de reg io. Het Kastelenplein zal zijn positie als 

groot w inkelgebied behouden en verstevigen door 

het winkelen te combineren met ontspanning en 

recreatie. 
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I GEFASEERDE TRANSFORMATIE 

Het verloop van de ontwikkelingen in Oud Kasteel 

begint in het heden en duurt voort totdat de 

eindvisie is bereikt. Doordat de transformering van 

het gebied enkele tientallen jaren in beslag neemt 

en de invloed van toekomstige veranderingen vrijwel 

niet zijn te voorspellen, is het onmogelijk om een 

accurate uitspraak te doen over hoe de stappen van 

de gefaseerde transformatie eruit komen te zien. 

Het is echter wel mogelijk om bepaa lde kernpunten 

uit de faser ing te lichten die als mijlpalen voor 

de ontwikkeling ervan werken. Hierdoor valt een 

bepaalde volgorde vast te stellen die gekoppeld kan 

worden aan specifieke kaders in de tijd. Deze kaders 

zijn de drie stappen waarin het krimpscenario van 

Eindhoven zich voltrekt. 
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Tijdzone 1: Nu - 2025 

Fase 1 

In de naastgelegen wijk 'De Bennekel'wordt in deze 

periode een groot seniorencomplex gebouwd 

'Gagelbosch; die gebruik gaat maken van de 

voorzieningen die zich op dit moment op het 

kastelenplein bevinden. De huidige voorzieningen 

voldoen nog niet voor zo'n groot complex, daarom 

zullen die voorzieningen uitgebreid moeten worden. 

In deze eerste fase van de transformatie van Oud 

Kasteel wordt het eerste stuk van de zorgboulevard 

aangelegd, om aan de vraag naar zorg vanuit het 

nieuwe Gagelbosch te kunnen voldoen. Deze 

zorgboulevard bevat zowel intensieve zorg, zoals een 

polikliniek gericht op senioren, al s lichte zorg, zoa ls een 

tandarts en een apotheek. Vanwege het ontstaan van 

de zorgboulevard en het nieuwe Gagelbosch zal Oud 

Kasteel aantrekkelijker worden voor het vergrijzende 

Eindhoven. 

\ 
Fase 1: van zorgplein, de zorg bouleva rd en het inbrengen 
van de getijden-woningen In de bestaande context. 



Ook worden in deze tijdzone de getijden-woningen 

in het gebied geplaatst. Deze worden geplaatst op 

bestaande kavel:s, zodat ze passen in de bestaande 

context. Tevens krijgen ze een uiterlijk wat zich richt 

op de toekomst, zodat ze al naar de toekomstige 

veranderingen verwijzen. De getijden-woningen 

zullen bewoond gaan worden door senioren. 

Met het voltooien van de eerste stap, en met name 

door het plaatsen van de getijden-woningen, is de 

transformatie van de wijk Oud Kasteel in gang gezet. 

Tijdzone 2: 2025 - 2035 

Fase 2 

De huidige woongebouwen op het Kastelenplein 

zijn aan revitalisatie toe om zich te kunnen voor 

bereiden op de krimpfase. In deze fase wordt de 

zorgboulevard op het Kastelenplein afgerond met een 

nieuw winkelplein waarin de huidige woongebouwen 

herbestemd worden met oog op de toekomstige 

ligging aan de rand van het Kastelenpark. 

Eveneens wordt in deze fase de isolerende werking 

van de wegen rondom het Kastelenplein aangepakt. 

De Karel de Grote laan en de Meerveldhovenseweg 

worden samengevoegd en voor een deel onder het 

maaiveld gelegd. Hierdoor wordt de verbinding tussen 

het noorden en zuiden van Oud Kasteel al gemaakt 

en vormen de wegen geen barrière in de toekomstige 

beleving van het groen. Tevens vindt er aan deze 

nieuwe weg de verbinding met de ondergrondse 

parkeergarage onder het nieuwe Kastelenplein plaats. 

Fase 3 

De vele kinderen in Oud Kasteel hebben nu de 

gemiddelde leeftijd van een middelbare scholier. De 

w ijk begint zogeheten te 'ontgroenen'. Dit betekent 

dat er een overschot aan basisscholen in de wijk 

Door het overschot aan scholen te slopen 

route. 
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kan een deel van de route van de Klotputten naar het 

wandelgebied langs de Gender gemaakt worden. 

Tevens kunnen er op deze groene loper enkele 

woontorens gebouwd worden waar de ouderen in de 

wijk naar toe kunnen verhuizen . 

Tijdzone 3: 2035 - Toekomst 

Fase 4 

Omdat Eindhoven in deze periode te maken krijgt 

met een sterk teruglopend aantal senioren, zal er 

een overschot ontstaan aan seniorenvoorzieningen. 

Aangezien er nabij de wijk Oud Kasteel al een vrij 

nieuw seniorencomplex staat, het Gagelbosch, zal 

het veel oudere complex, 't Genderhof, als eerste leeg 

komen te staan. Vanwege de sloop van dit complex zal 

de eerste ruimtelijke krimp van Oud Kasteel zichtbaar 

worden. 

Dankzij de woontorens uit de 3e fase is de eerste 

Fase 4: i ur t Ridderzaal en het bejaardencentrum 
Genderhof. Aanleg Pi tch&Putt golfbaan en het waterretentiegebied. 
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verhuisbeweging die voor krimp nodig is al in gang 

gezet. Hierdoor ontstaat er ruimte om de wijk met de 

minste kwaliteit, Ridderzaal, te laten krimpen. 

FaseS 

Langzaam aan zal de druk op de woningmarkt steeds 

verder afnemen waardoor er steeds meer sloop van 

woningen nodig is om de woningmarkt gezond 

te houden. Tegelijkertijd worden de bewoners van 

Oud Kasteel ouder en ontstaat de behoefte aan 

andere, kleinere woningen. Dit geeft de gelegenheid 

om de achtergebleven woningen de slopen. 

Doordat dit voornamelijk huurwoningen zijn, kan 

dit gestructureerd gebeuren. Met de stap voor stap 

sloop van de woningen openbaart zich steeds meer 

de voltooiing van het Kastelenpark. De groentypes 

beginnen zich te tonen en de groentypologische 

architectuur kan ook ontstaan. Uiteindelijk zal het 

Kastelenpark worden voltooid. 
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Getallen 

Voordat Oud Kasteel gaat krimpen wordt er eerst 

verdicht door middel van de Getijdewoningen. In 

totaal maken ongeveer 130 gezinswoningen plaats 

voor 360 seniorenwoningen. Ook worden er ongeveer 

40 woningen gebouwd in de woontorens in de 

Parkroute. 

Op het Kastelenplein komen er ongeveer 50 extra 

woningen bij. 

Het krimpmodel voor Oud Kasteel laat ongeveer 870 

woningen van de bestaande context verdwijnen, 

inclusief de woningen in de woontoren op het 

Kastelenplein dat getransformeerd wordt tot 

Zorg hotel. 

Na deze krimp worden er ongeveer 30 

centrumwoningen in het groengebied gebouwd. 

Tot slot, wanneer de lokale vergrijzing begint 

af te nemen, zullen de getijdewoningen van 

360 sen iorenwoningen transformeren tot 80 

gezinswoningen. 

Dit brengt de krimp uit op een totaal van 800 

woningen 

+500 

o 

-1000 

Grafiek met het aantal woningen krimp in verhouding lot tijd 
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I CONCLUSIE 

De stedenbouwkundige visie voor het omgaan 

met krimp in de w ijk Oud Kasteel geeft weer hoe 

er op lokale schaal ingesprongen kan worden op 

demografische verschuivingen en afname. Die visie 

beantwoordt aan het scenario van Eindhoven op zijn 

eigen manier en laat zien hoe krimp en groei met 

elkaar omgaan. Wat de visie aantoont is het belang 

van architectuur in het slagen van het ontwerp. 

De getijden-woningen en de transformatie van 

het Kastelenplein vormen sleutelmomenten in de 

fasering en zijn noodzakelijk voor het slagen van de 

tran sformatie. Een belangrijk aspect wat hierin naar 

voren komt is dat flexibiliteit en levensloopbestendig 

bouwen onvermijdbaar zijn voor de juiste werking 

van deze gebouwen. Met dit hoofdstuk is aangeduid 

hoe ook op de lokale schaal het koppelen van 

houdbaarheid aan demografische ontwikkelingen 

kan leiden tot een visionair ontwerp. Een logische 

volgende stap is te kijken naar de rol van architectuur 

binnen dit verhaal, en andersom. Deze bevindingen 

zijn weergegeven in de individuele ontwerpopgaven. 
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I KRIMP+ARCHITECTUUR 
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DEEL A: RIANNE FLIPPO 

DEEL B: BARTJAN VAN IT SLOT 
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I KASTELENPLEIN: transformatie naar groen 
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I RIANNE FLIPPO 
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I INLEIDING 
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IINLEIDIING 

Vanuit het krimpscenario en de stedenbouwkundige visie voor Oud Kasteel zijn er enkele interessante 

projectlocaties naar voren gekomen die in de toekomst te maken gaan krijgen met de gevolgen van krimp. Deze 

locaties hebben met name te maken met een veranderende context. In de huidige situatie liggen ze midden in 

een stedelijk weefsel en ten tijde van krimp zal hun omgeving krimpen tot een groene omgeving. 

Deze locaties kunnen, eventueel met een toevoeging of wijziging, een rol spelen in het transformatieproces op 

de weg naar krimp. Andersom kan de krimp zelf een kans op kwaliteitsverbetering bieden aan deze locaties en 

hun architectuur. 

Het bouwen voor krimp kan op 2 manieren. Er kan iets nieuws gebouwd worden, wat rekening houdt met de 

toekomstige krimp. Of een bestaand gebouw dat niet met de krimp om kan gaan kan getransformeerd worden 

tot een gebouw wat wel in de toekomst past. 

Een locatie die omgaat met krimp door middel van transformatie is het winkelcentrum Kastelenplein. Van een 

hoogstedelijke context met een functionele uitstraling, zal het ten tijde van krimp aan de rand van een recreatief 

groengebied komen te liggen. Deze verandering van context eist een visie voor de toekomst. 

Eerst zal deze locatie met zijn bebouwing getoetst moeten worden op zijn houdbaarheid om te bepalen welke 

rol het Kastelenplein in de toekomst kan spelen. Daarna zal er een aanpak gemaakt moeten worden voor de 

transformatie van deze locatie. 

Met dit ontwerp wordt tenslotte een visie gevormd over Krimp, wat reikt van het schaalniveau van de stad of 

regio tot en met het schaalniveau van het gebouw. 

59 



11 KASTELEN PLEIN: test van de houdbaarheid 
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11 KASTELEN PLEIN: test van de houdbaarheid 

Net als op de andere schaalniveaus, zal ook op het schaalniveau van het gebouwen 
zijn directe omgeving gekeken moeten worden naar zijn houdbaarheid. Wat zijn de 
problemen van nu, wat gaan de problemen worden in de toekomst en wat zijn de goede 
punten en de kansen. Een korte analyse geeft weer hoe het Kastelenplein geplaatst is in 
het heden en kan als startpunt dienen als 'leidraad voor de toekomst. 

IKENMERKEN 

Het Kastelenplein is een langwerpig gebied dat 

ingesloten is tussen twee belangrijke uitvalswegen 

van Eindhoven (verbinding van Eindhoven met 

Veldhoven en de A2) Dankzij deze locatie heeft het 

een markante ligging binnen de stad Eindhoven, 

aangezien het eerste is wat automobilisten zien als ze 

vanuit de Veldhoven de Snelweg de stad Eindhoven 

binnenkomen. 

Het meest in het oog springende gebouw is het 

overdekte winkelcentrum ingesloten door twee 

woongebouwen. Verder naar het oosten liggen losse 

bijgebouwen met o.a. een moskee, zorgvoorzieningen 

KARAKTERS GEBOUWEN KASTELENPLEIN 

en een electronicazaak, allemaal gericht op een 

specifieke doelgroep of een gerichte aankoop. Aan 

de westkant ligt een kleine woonwijk, die in het 

krimpscenario is aangewezen als krimpgebied en in de 

toekomst plaats zal gaan maken voor groen. 

Omdat het Kastelenplein puur functioneel is ingericht, 

heeft het wat weg van een bedrijventerrein . Het is 

een doorgangsgebied, geen verblijfplaats. Mensen 

komen er voor hun afspraak, boodschappen of andere 

aankoop en gaan daarna weer weg. Hierdoor heeft het 

terrein een onpersoonlijke uitstraling. 

De omsluitende wegen zorgen nog voor een extra 

barriëre voor de buurtbewoners om voor een andere 

reden dan de nodige boodschappen naar het 
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Kastelenplein te komen. De lietstunnel die onder 

het kastelenplein doorloopt verbindt Hanevoet met 

Genderbeemd, maar heeft geen aansluiting op het 

Kastelenplein zelf. Bovendien ontstaan er onveilige 

situaties in de tunnel door het slechte toezicht op 

hangjongeren. 

Ondanks de goede bereikbaarheid per auto en de 

markante ligging van het winkelcentrum heeft het 

op dit moment veel te maken met leegstaande 

winkelruimtes. 

Kortom, al zou er geen sprake zijn van krimp, 

dan nog zou het Kastelenplein een nieuwe 

stedenbouwkundige aanpak en opwaardering 

vereisen om zich staande te houden in de toekomst. 

I HOUDBAARHEID VAN DE ARCHITECTUUR 

Ook de gebouwen op het Kastelenplein moeten 

getoetst worden op houdbaarheid. Met name 

de flexibiliteit, het gebruik, het comfort en de 

bouwkundige kwaliteit zijn hierbij belangrijk. De kans 

op leegstand tijdens krimp moet bekeken worden. 

Naast de houdbaarheid moet ook gekeken worden 

of de architectuur nog wel voldoet in de toekomstige 

gekrompen context, zowel wat betreft gebruik, 

uitstraling als stedenbouwkundige structuur. 

Het overdekte winkelcentrum zal in de toekomstige 

situatie niet in de context passen. De gesloten, 

functionele structuur van het winkelcentrum als 

doorgangsgebied druist in tegen het recreatieve, 

groene karakter van het kastelenpark als 

verblijfsgebied. Bovendien is de structuur van het 

winkelcentrum kw alitatief slecht. De onderste 

verdieping dat grenst aan de lietstunnel wordt niet 

gebruikt doordat het te ver weg ligt van de overige 

winkels en er een gebrek is aan sociale controle. 

Bovendien is deze verdieping alleen bereikbaar via 

trappen. 
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De Sauna is recent gesloten door het gebrek aan 

linanciële middelen om het achterstallig onderhoud 

te plegen. Tenzij er een grondige renovatie gaat 

plaatsvinden, zullen deze gebouwen zichzelf niet 

kunnen handhaven in de toekomst. 

De woongebouwen zijn op dit moment een 

herkenningspunt voor de wijkbewoners en voor de 

langsrijdende automobilisten. In de toekomstige 

situatie zou zo'n soort herkenningspunt ook 

wenselijk zijn om de grens tussen stedelijk en groen 

af te bakenen. Echter in de huidige vorm zullen de 

woongebouwen niet meer voldoen aan de eisen in 

de toekomst. De woningen zijn erg klein (50m 2
) en 

hebben slechte isolatie door de doorgestorte vloeren. 

De structuur en constructie van de gebouwen is wel in 

orde en kunnen in de toekomst hergebruikt worden. 

I TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

Naast de groenere context voor het Kastelenplein 

na de krimp is er recenter ook al een positieve 

ontwikkeling: de bouw van het seniorencomplex 

Gagelbosch. Door de komst van dit complex 

zal er meer vraag zijn naar zorgvoorzieningen 

op het Kastelenplein en zal de afzetmarkt van 

het winkelcentrum groter worden. Wel zal het 

Kastelenplein enkele aanpassingen vereisen om aan 

deze vraag naar zorg te voldoen. 
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I CONCLUSIE 
Met oog op de toekomst, zal het Kastelenplein een 

grondige revisie moeten krijgen. Het zal zich vrij 

binnenkort klaar moeten maken voor de grote groep 

senioren die eind 2009 het naastgelegen nieuwe 

seniorencomplex Gagelbosch zullen betrekken. De 

zorgvoorzieningen die hiervoor geplaatst worden 

kunnen ook van nut zijn in de toekomst, wanneer Oud 

Kasteel zal gaan vergrijzen. 

Het Winkelcentrum op het Kastelenplein za l eveneens 

een aanpak vereisen om in de toekomst aan te kunnen 

slui ten op het groengebied. Door hun herkenbaarheid 

en hun bruikbare vorm is het wenselijk de woontorens 

van het Kastelenplein te behouden in de toekomst. 

Deze kunnen een transformatie ondergaan om aan de 

eisen van de toekomst te voldoen. 

63 



Laagbouw op het oostelijk deel van het Kastelenplein 
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fietstunnel onder het Kastelenplein de verdieping onder het maaiveld

niveau is afgelasten 



dewoomoren het overdekte winkelcemrum in vogelvlucht 
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21 KASTELEN PLEIN + TRANSFORMATIE: transformatieprincipes 

Dreigende leegstand door gebrek aan kwaliteit van een gebouw kan voorkomen 
worden door het opplussen van een gebouw om daarmee de kwaliteit te verbeteren. 
Vaak is dit een goede oplossing als de constructie van een gebouw nog in orde is en de 
stedenbouwkundige structuur of de identiteit van een locatie behouden moet worden. 
De woongebouwen van het Kastelenplein fungeren op dit moment als baken en 
centrum in de wijk Oud Kasteel en is een herkenningspunt voor bezoekers van de 
stad Eindhoven. Door deze gebouwen in de toekomst te behouden, blijft de wijk Oud 
kasteel, ook met een veranderende context, herkenbaar. 

ITRANSFORMATI E 

Naast het gebruikelijke renoveren van een gebouw, 

kan een gebouw ook getransformeerd worden. Hierbij 

wordt het gebouw niet alleen opgeknapt, maar vindt 

er ook een omvorming plaats. 

Transfomeren kan op meerdere manieren. De 

kwaliteit van een gebouw kan verbeterd worden door 

toevoeging, verwijdering of vervanging, maar het 

gebouw kan ook hergebruikt worden voor een andere 

functie of doelgroep. Waar het gebouw niet voldoet 

als woongebouw kan het misschien hergebruikt 

worden voor een andere functie. Een leegstaand 

seniorencomplex kan bijvoorbeeld hergebruikt 

worden als studentenflat. Een transformatie betekent 

niet alleen een opwaardering voor het gebouw zelf, 

maar ook voor de hele wijk. 

ITRANSFORMATIE OP HET KASTELENPLEIN 

De hoge corridorflat op het Kastelenplein is door 

zijn locatie en door de binnengalerijen ook bijzonder 

geschikt als zorg hoteL Enkele toevoegingen aan de 

plint van het gebouw kunnen ruimte bieden voor 

extra functies die het zorghotel vragen zoals een café, 

fitnessruimte en een sauna. Na deze transformatie 

sluit het gebouw naadloos aan op het groene 

recreatiegebied ten westen van het gebouwen de 

zorgboulevard ten oosten van het gebouw 

Van de galerijflat op het Kastelenplein is het ook 

wenselijk om de vorm te behouden voor de 

herkenbaarheid van de wijk, maar ook dit gebouw 

vereist een transformatie om zich te kunnen voegen 

naar de nieuwe groene situatie. Door de sloop van het 

overdekte winkelcentrum behoeft het gebouw een 

nieuwe plint en de woningen zullen een transformatie 

moeten krijgen om te voldoen aan de eisen van de 

toekomstige ouderen. 
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ITRANSFORMATIEPRINCIPES 

Er zijn veel verschillende manieren en mogelijkheden 

om een galerijfiat te transformeren. Mogelijkheden die 

van toepassing zouden kunnen zijn op de galerijflat op 

het Kastelenplein zijn de volgende: 

Opdikken* 

Door opdikken kan de woning vergroot worden door 

het balkon of galerij bij de woning te betrekken. Hierbij 

wordt de huidige gevel verwijderd en een nieuwe 

gevel voor het balkon geplaatst, zodat in het geval van 

doorgestortte vloeren de koudebrug met eventuele 

vochtproblemen weggenomen wordt. 

Aanpuisten* 

Net als bij Opdikken kan door Aanpuisten het gebouw 

vergroot worden. De woningen kunnen groter 

gemaakt worden, waardoor deze voor meerdere 

doelgroepen geschikt zijn en in waarde vermeerderen, 

of er kunnen extra functies aan het gebouw worden 

toegevoegd. 

Bovenkameren* 

Twee woningen boven elkaar kunnen door middel van 

een trap samengevoegd worden, zodat er een grotere 

woning ontstaat die ook geschikt is voor gezinnen. 

Bijkameren* 

Hetzelfde type transformatieprincipe als 

bovenkameren, maar dan van twee naast elkaar 

gelegen woningen. Bij het samenvoegen moet er 

goed op gelet worden dat de dragende wanden de 

constructie kunnen blijven dragen. 

Aftoppen* 

Hierbij worden 1 of meerdere lagen van het 

gebouw gesloopt. Het gebouw kan door dit 

transformatieprincipe een andere doelgroep krijgen. 

Een wijk met hoogbouwflats kan getransformeerd 

worden tot een woonwijk met gezinswoningen, 

waardoor de wijk een betere kwaliteit kan krijgen, 
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zonder dat de stedenbouwkundige structuur 

wordt aangetast. Deze methode wordt meesta l 

gecombineerd met 'bovenkameren' en 'vertuinen: 

Optoppen* 

Als de constructie van het gebouw het toestaat, kan 

er ook een verdieping aan toegevoegd worden. Door 

boven op het dak bijvoorbeeld luxe penthouses te 

bouwen kan er een gedifferen tieerder woningaanbod 

ontstaan. 

Aankoppen* 

Door aan de koppen van het gebouw een toevoeging 

te plaatsen kunnen er extra functies of woningen aan 

het gebouw worden toegevoegd terwijl tegelijker tijd 

de uitstraling van het bestaande gebouw relatief 

makkelijk verbeterd wordt. 

Gastheren* 

Als een bestaand gebouw te groot dreigt te worden 

en er daardoor een risico ontstaat op leegstand, 

kan het ook ruimte bieden aan andere functies en 

voorzieningen. Dit geeft niet alleen extra kwaliteit aan 

het gebouw, maar ook aan de w ij k. 

Ontvloeren* 

Door vloeren uit een gebouw te verwijderen is het 

mogelijk om het gebouw geschikt te maken voor een 

nieuwe funct ie die hogere verdiepingsvloeren eist. 

Door vloeren gedeeltelijk te verwijderen kunnen er 

vides on tstaan die ervoor zorgen dat er meer licht in 

het gebouw binnendringt. 

Uithollen* 

Een transformatieprincipe wat in een kr impwijk kan 

worden toegepast. Door stukken uit het gebouw te 

halen, ontstaan er minder huishoudens en kan de 

woningmarkt stabiel blijven. Ook kunnen er door 

uitho llen zicht lijnen gemaakt worden, waardoor de 

sociale controle van bijvoorbeeld een binnenplein 

verbeterd kan worden. 

69 



Verdunnen 

Dit ligt in het verlengde van uithollen, echter hier 

wordt ook de stedenbouwkundige structuur verdund. 

In de ruimtes die vrijkomen kunnen nieuwe routes of 

ruimte voor parkeren ontstaan. 

Uitplinten* 

Bij veel flatgebouwen zijn er geen woningen op de 

begane grond maar bergingen. Hierdoor ontstaat er 

een gebrek aan sociale controle op maaiveldniveau. 

Door woningen aan de begane grond toe te voegen 

door middel van uitplinten kan dit probleem opgelost 

worden. 

Verbijzonderen* 

Verbijzonderen kan op verschillende manieren. Het 

gebruik van het gebouw kan veranderd worden 

door bijvoo rbeeld bijzondere wooneenheden in 

het gebouw te plaatsen. Dit kunnen bijvoorbeeld 

woongroepen voor ouderen zijn, of woonruimte + 

atelier voor kunstenaars. 

Ook kan het gebouw zélf bijzonder worden door er 

bijvoorbeeld een kunstobject van te maken. 

Vergroenen* 

Vergroenen kan zowel letterlijk als figuurlijk. Door het 

letterlijk toevoegen van groene elementen als bomen 

en planten kan het gebouw een gezondere uitstra ling 

krijgen en een prettiger leefomgeving worden. Het 

toevoegen van energiebesparende elementen zoals 

zonnepanelen en wateropvang kan het gebouw 

figuurlijk groener worden. 

Vertuinen* 

Dit principe ligt in het verlengde van vergroenen. Door 

de onderste woningen een deel het gemeentelijke 

openbare groen toe te wijzen als tuin, vermeerdert de 

waarde va n de woning en hoeft de gemeente minder 

groenonderhoud te plegen. 
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Verpakken 

Door het gebouw te verpakken met een extra 

gevel kan het woonklimaat verbeterd worden. Door 

bijvoorbeeld de galerijen te overdekken wordt de 

isolatie beter kan eventueel geluidsoverlast van buiten 

geweerd worden. 

Vergevelen 

Dit principe ligt het dichtst bij renoveren. Nieuwe 

gevels kunnen de uitstraling van het gebouw 

verbeteren en door betere isolatie het woongenot 

verhogen. Door een andere plaatsing van ramen en 

deuren kan de indeling van de woning veranderd 

worden. 

Ontgangen 

Galerijen kunnen vervangen worden door portieken. 

Portieken zijn sociaal veiliger en houden de wind 

tegen. Bovendien kunnen er, in het geval van een 

galerijflat zónder lift, liften toegevoegd worden zodat 

het gebouw toegankelijker wordt voor meerdere 

doelgroepen. 

I CONCLUSIE 

Door meerdere transformatieprincipes toe te 

passen op één gebouw kunnen er zoveel mogelijk 

voordelen benut worden. Een aantal van deze 

transformatieprincipes zal toegepast worden op de 

galerijflat en corridorflat van het Kastelenplein. De 

corridorflat krijgt onder andere een nieuwe plint 

die ruimte biedt voor extra voorzieningen voor het 

zorg hotel. De woningen worden verkleind tot ruime 

hotelkamers en het gebouw krijgt een nieuwe gevel 

om de koudebruggen in te pakken en de raam- en 

deuropeningen te verplaatsen. 

De volgende hoofdstukken laten zien hoe de galerijflat 

getransformeerd wordt. 

• Deze benl.!rn lngen kameo UI: pet dOCUlTlenl ~ t ran5forrnat lep {lf~(lpe5' van het i aboralOry fOf European Urbafl regeneral;on- ~U rbA] 
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31 KASTELENPLEIN + KRIMP: verandering van context 

Door de stedenbouwkundige krimpvisie voor Oud Kasteel zijn nieuwe potenties voor 
het Kastelenplein gecreëerd. Door het wegvallen van de wijken eromheen krijgt dit 
plein de mogelijkheid zich te profileren als een nieuw winkelcentrum wat behalve een 
puur functionele waarde zoals het nu heeft, óók een recreatieve waarde kan hebben. 
Het kastelenplein wordt de schakel tussen het groene krimpgebied en de bebouwde 
omgeving. 

I ZORG+WINKELEN+RECREATIE 

Om aan de vraag vanuit het seniorencomplex 

Gagelbosch te voldoen en in te springen op de 

komende vergrijzing van het gebied wordt de 

oostzijde van het Kastelenplein getransformeerd 

tot een zorgplein met zorgboulevard. Naast de 

recreatievraag vanuit het groengebied kan het 

Kastelenplein dan ook voldoen aan de zorgvraag 

vanuit de omliggende wijken . 

De zorg- en winkelfuncties samen zorgen ervoor dat 

het Kastelenplein kan gaan werken als woon-, zorg- en 

servicecentrum voor de wijk Oud Kasteel. 

Woonservicewijk 

WONEN RFC:RFATIF 

Zatel VVinketcentrum 
Sauna Supermarkt 
Filfless BuurtreSitauranl 

Kapper 
Wasserette 
ete 

SFRVIC:F 

De gradatie van zorg naar recreatie zal geleidelijk 

verlopen. Helemaal aan de oostkant nabij het 

seniorencomplex Gagelbosch wordt er een zorgplein 

met senioren polikliniek gerealiseerd. De senioren 

in de wijk Gestel zijn nu genoodzaakt zich tot het 

Maximaziekenhuis in Veldhoven te wenden, maar door 

Apotheek, 
Fysiotherapie 
ThuiszQrgwinkel 
Tandarts 
Huisarts 
Ele 

Moskee Seniorenpali Senioren complex 
Gagelboseh 
(nieuwbouw 2012) 
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I ZORG+WINKELEN+RECREATIE 

Om aan de vraag vanuit het seniorencomplex 

Gagelbosch te voldoen en in te springen op de 

komende vergrijzing van het gebied wordt de 

oostzijde van het Kastelenplein getransformeerd 

tot een zorgplein met zorgboulevard, Naast de 

recreatievraag vanuit het groengebied kan het 

Kastelenplein dan ook voldoen aan de zorgvraag 

vanuit de omliggende wijken, 

De zorg- en winkelfuncties samen zorgen ervoor dat 

het Kastelenplein kan gaan werken als woon-, zorg- en 

servicecentrum voor de wijk Oud Kasteel. 

De gradatie van zorg naar recreatie zal geleidelijk 

verlopen , Helemaal aan de oostkant nabij het 

seniorencomplex Gagelbosch wordt er een zorgplein 

met senioren polikliniek gerealiseerd, De senioren 

in de wijk Gestel zijn nu genoodzaakt zich tot het 

Maximaziekenhuis in Veldhoven te wenden, maar door 

een polikliniek met specialisaties op het gebied van 

senioren op het Kastelenplein te plaatsen zullen de 

afstanden naar zorg voor de senioren een stuk kleiner 

worden, 

Op de zorgboulevard in het midden van het 

Kastelenplein bevinden zich lichter zorggerelateerde 

functies zoals een tandarts, apotheek, thuiszorgwinkel 

en een huisartsenpraktijk 

Op het winkelplein bevinden zich de winkelfuncties 

en een (zorg)hotel met functies zoals een Sauna en 

een Fitness, welke met hun recreatieve grondslag 

direct aansluiting maken op het groengebied met 

nabijgelegen golfbaan, 

Omdat het Kastelenplein onderdeel wordt van de 

parkroute die vanaf de Klotputten in het zuiden 

naar het Gendergebied in het noorden loopt, zal 

het een verblijfsfunctie moeten krijgen, Daarom 

is ervoor gekozen om in plaats van het overdekte 

winkelcentrum een groen winkelplein te creëren, wat 
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gericht is op recreatie, 

Omdat het parkeren opgelost kan worden in de 

kelder van het Kastelenplein, kan het winkelplein zelf 

autoluw worden met de voetgangers en fietsers als 

belangrijkste gebruikers, 

Het winkelcentrum Kastelenplein wordt dan niet 

alleen het voorzieningencentrum van de wijk, maar 

ook een tussenstop voor de bezoekers van het 

groengebied, Naast de dagelijkse boodschappen 

kunnen de mensen er ook terecht voor een hapje en 

een drankje, of een bezoek brengen aan de kapper of 

de schoonheidsspecialist 

Samen met de geplande zorgboulevard en het nieuw 

te bouwen seniorencomplex 'Gagelbosch; kan het 

Kastelenplein als servicecentrum dienen voor de wijk 

Oud Kasteel. 

I GROEN WINKELPLEIN 

Het nieuw te reali seren winkelplein moet fungeren als 

servicecentrum voor de bewoners van Oud Kasteel en 

tussenstop voor de bezoekers van het recreatiegebied, 

Het wordt opgedeeld in drie pleinen met in het 

midden een park, De gebouwen rondom deze pleinen 

zullen zowel een stedelijke uitstraling krijgen met 

verwijzing naar het groengebied, 

De doelgroep van het plein bij de woontoren is 

de bezoekers van het groengebied, Recreanten 

die gebruik maken van de sauna en de fitness en 

wandelaars die gebruik kunnen maken van het café, 

De woontoren leent zich uitstekend voor de nieuwe 

functie zorghotel. Een functie wat goed aansluit bij 

het recreatieve karakter van het groengebied en de 

nabijgelegen zorgservice van een nieuw te bouwen 

zorgplein nabij het Gagelbosch, Mensen die tijdelijk 

lichte zorg nodig hebben, maar nog niet naar huis 

kunnen, kunnen voor hun revalidatie of herstel 

gebruik maken van dit hotel en de nabijgelegen 

voorzieningen, De woontoren krijgt een nieuwe jas, 



zodat het beter past in zijn nieuwe situatie aan het 

groen. 

andere 2 zijden. Aan de kant van het groen krijgen 

de gebouwen een groen talud die het groen in de 

gebouwen trekt. Tot slot vormen de gebouwen zich 

De woonflat is gericht op service voor de bewoners om de routes die over het plein lopen. 

van Oud Kasteel. De galerijflat wordt getransformeerd 

tot een woonservice flat dat onder andere een buurt Er zijn twee belangrijke routes die over het winkelplein 

infowinkel, buurtrestaurant, kapper en bibliotheek lopen. De ene route is de parkroute van Noord naar 

huisvesten. Ook in dit gebouw zal groen een belangrijk Zuid, gebruikt door voornamelijk fietsers. De andere 

onderdeel zijn, zodat het gebouw goed past tussen route loopt van het zorgplein naar het groengebied en 

zijn stedel1ijke context en groene parkroute. wordt gebruikt door voornamelijk voetgangers. 

Het derde plein bevat de meer functionele winkels I CONCLUSIE 

voor de noodzakelijke boodschappen zoals een 

supermarkt, slijterij en drogist. Door dit groene winkelplein met functies voor 

verschillende doelgroepen past het plein binnen 

De wekelijkse markt kan op alle drie plaatsvinden, met de recreatieroute door het groengebied en vindt er 

het park als hart en rustpunt van de markt. Op deze een soepele overgang plaats richting het stedelijkere 

manier kr ijgt ook de weekmarkt een verblijfsfunctie. zorgplein. Beide gebieden kunnen zo gebruik 

maken van elkaars voordelen. De bewoners op het 

I VORMEN NAAR HET PLEIN 

De gebouwen vormen zich om de pleinen heen. Elk 

plein heeft bebouwing aan 2 zijden en groen aan de 

winkelplein zijn zowel voorzien van alle gemakken 

op het gebied van zorg en service als van een groen 

wandelpark die voorziet in ru st, ruimte en recreatie. 
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r 41 KASTELENPLEIN + GEBOUW: Ootmoetiogeo io het b""m.",",,,, 

De oude grijsaard, 

leest zijn krantje, 

zit in zijn zeteltje, 

kijkt naar het uur, 

dat veel te traag verstrijkt... 

Het is bijna tijd voor zijn croissantje. 

Hij kijkt door het raam, 

het weer is guur, 

denkt aan de dagen, 

die komen en gaan ... 

Denkt aan het leven, 

Het is bijna gedaan, 

wil nog zo graag even, 

met zijn vrouwtje leven. 

Kinderloos, 

al die jaren, 

door het leven gegaan. 

Heel gelukkig, 

maar nu alleen, 

en zo eenzaam ... 

Auteur onbekend 
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41 KASTELEN PLEIN + GEBOUW: Ontmoetingen in het buurtrestaurant 

De galerijflat staat in een omgeving wat binnenkort begint te vergrijzen. Een zeer 
groot probleem binnen die vergrijzing is eenzaamheid. Mensen stoppen met werken en 
verliezen soms samen met hun collega's ook het contact met de buitenwereld. Als dan 
ook nog de kinderen het huis uit gaan en de partner door ouderdom komt te overlijden 
slaat de eenzaamheid toe. 

I EENZAAMHEID 

De eenzaamheid is het grootst tijdens activiteiten 

die normaal gesproken een gezamenlijke bezigheid 

zijn. Een van die belangrijkste activiteiten is 'eten 

en drinken'. Waar het avonddiner een moment op 

de dag was om samen de gebeurtenissen van de 

dag te bespreken, staar Je nu alleen naar je bord De 

achtergebleven partner heeft misschien niet eens zin 

om voor zichzelf avondeten te koken. Of misschien 

kán de achtergebleven partner niet eens koken, 

omdat zijn overleden partner dat altijd deed en moet 

hij/zij het nu doen met de opwarmmaaltijden uit de 

supermarkt. Ook kleine dingen zoals een kopje koffie 

drinken is niet meer zo gezellig als vroeger. 

I BUURTRESTAURANT 

Om in te springen op dit probleem waarmee het 

vergrijzende Oud Kasteel te maken gaat krijgen, wordt 

er in de galerijflat een buurtrestaurant gerealiseerd. 

Iedereen is er welkom om een hapje te eten, of om zelf 

mee te helpen koken in de buurtkeuken. Zo worden 

de 'recepten van oma' uitgewisseld en krijgt opa ook 

nog eens wat gezonds op zijn bord. 

Vanuit het buurtkeuken kunnen er ook maaltijden 

thuis bij de bewoners van Oud Kasteel bezorgd 

worden en kunnen er kookclinics, cursussen en 

partijen plaats vinden. 

Dankzij de nabijheid van zorgfuncties op de 

zorgboulevard kunnen er ook speciale maatijden 

gemaakt worden, zoals diabetes, (zout-arm)dieet of 

ook Halal en vegetarisch. 

Overdag kunnen buurtbewoners een kopje koffie 

drinken en bijpraten in de buurt infowinkel die 

zich eveneens in het gebouw bevindt In die 

buurt infowinkel kunnen de bewoners zich tevens 

aanbieden voor diensten zoals schoonmaken, 

tuinieren, fotograferen of wat voor een hobby ze ook 

willen delen met anderen. Ook kunnen ze er terecht 

voor vragen en klachten op het politiespreekuur, 

of adviezen over o.a. belastingzaken, huisvesting 

en uitkeringen bij het spreekuur van de sociale 

rechtbijstand. 

Om het compleet te maken zal het gebouw ook nog 

plek bieden aan onder andere een bibliotheek, kapper, 

schoonheidsspecialiste, wasserette en buurtwerkplaats 

of atelier. 

Het gebouw moet niet alleen het stedelijke centrum 

van Oud Kasteel worden, maar ook het sociale 

centrum voor de bewoners van Oud Kasteel. 

I FUNCTIEOVERLAP 

Het gebouw moet zich vormen rond deze functies 

en laagdrempelig blijven. Het is niet de bedoeling 

dat bezoekers van het restaurant alsnog alleen aan 

een tafel zitten. Het wachten tot de was klaar is bij de 

wasserette kan naast en noodzaak ook een sociale 

gelegenheid zijn, evenals de gebruikelijke roddels bij 

de kapsalon. 

Om ontmoetingen te bevorderen vindt er een 

overlap van functies plaats. Het restaurant is tevens 

de wachtruimte voor de kapper en mensen die een 

kopje koffie komen drinken kunnen er gelijkertijd een 

tijdschrift of boek bij pakken van de bibliotheek. 
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Ook voor de bewoners zullen sociale ontmoetingen 

stimuleerd worden om eenzaamheid te voorkomen. 

Op weg naar hun woning kunnen ze bekenden 

tegenkomen voor een praatje of alvast een blik 

werpen op het dag menu van het restaurant. Op de 

route tussen de ingang, trap, liften en brievenbussen 

krijgen de bewoners en blik op de activiteiten in het 

gebouwen worden ze ver leidt tot interactie met 

medebewoners en bezoekers. 

Deze overlap wordt bewerkstelligt door de glazen 

puien van de functies iets terug te leggen tussen 

de scheidende wanden. Deze glazen puien kunnen 

volledig opengeschoven worden. 

De ruimte die daarmee gecreeerd wordt hoort fysiek 

bij het restaurantgedeelte, maar gevoelsmatig bij de 

Functie. Meubels die vanuit het restaurant de functie 

binnenlopen versterken het gevoel van verbinding 

tussen de functies. 

Wanneer de Functie gesloten is kan de ruimte volledig 

voo r het restaurant gebruikt worden. Wanneer de 

functie geopend is loopt de ruimte over naar zowel 

de functie als het restaurant en wordt het door beiden 

gebruikt. 

Deze overlap vind ook plaats tussen buiten en 

binnenruimte. Wanneer het mooi weer is, kunnen 

de gevels van het buurtrestaurant opengezet 

worden, zodat het plein ook buurtrestaurant wordt. 

HetzelFde geldt voor de binnenpatio's. Deze kunnen 

ook gedeeltelijk open, zodat het groen letterlijk het 

gebouw binnenkomt. 
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I ONTMOETING 

Er zijn twee ingangen in het gebouw De ene ingang 

is alleen overdag op en is de hoofdingang voor 

bezoekers. Deze ingang bevindt zich tussen de 

bibliotheek en restaurant en vlakbij de brievenbussen 

en de lift. De andere ingang is 24 uur open en alleen 

toegankelijk voor bezoekers. 

Via deze ingang kunnen de bewoners direct met de 

trap via de gemeenschappel ijke ruimte richting hun 

woning. Indien de bewoners met de lift willen, of de 

post willen ophalen komen ze langs de keuken en het 

restaurant, waar ze door de geuren uit de keuken en 

de activiteiten van de functies verleidt worden om er 

even te blijven hangen. 



I ROUTING 

Naast de overlap van woonfuncties en voorzieningen, 

wordt er ook groen binnen het gebouw geintegreerd 

om het gebouw passend te maken in zijn toekomstige 

groene omgeving. Bovendien wijzen meerdere 

bronnen aan dat de inbreng van groene elementen 

in een gebouw positief werkt op de welzijn van de 

bewoners. 

Om deze elementen met elkaar te verweven wordt 

er een route door het gebouw gemaakt dat zich 

langs de verschillende voorzieningen slingert en zich 

afwisselend binnen en buiten bevindt. 

Op de begane grond loopt deze route langs het 

restaurant en omliggende voorzieningen en langs de 

bibliotheek. De route loopt eveneens over het dak van 

et restaurant waar de bewoners van het gebouw de 

ruimte hebben om groente te kweken dat gebruikt 

kan worden in het buurtrestaurant. 

Vervolgens loopt de route langs de ingangen van 

de woningen en eindigt tot slot op de daktuinen 

bovenop het gebouw. 

Dankzij deze inbren9' van groen hebben de bewoners 

niet alleen uitzicht op het groengebied, maar loopt het 

groengebied als het ware het gebouw binnen. 

I SERVICEGERICHT WONEN IN HET GROEN 

Door op deze manier de functies en het groen in het 

gebouw te brengen, wordt er een hoogwaardige 

woon kwaliteit gecreëerd. De bewoners 

kunnen profiteren van zowel de nabijgelegen 

zorgvoorzieningen en winkels als van het groen in het 

Kastelenpark 
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12E VERDIEPING 
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13E VERDIEPING 

14E VERDIEPING 
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I SE VERDIEPING 

16E VERDIEPING 
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Oostgevel 

Westgevel 
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51 GEBOUW+WONEN: wonen aan het groen 

Het kenmerk van het wonen in een appartement is het ontbreken van een tuin. Om 
toch het groen in de woning te betrekken, zijn er verschillende typen woningen 
ontworpen, die elk op een andere manier met de buitenruimte omgaan. Op deze 
manier dragen het uitzicht op het groengebied, de routing over de daktuinen en de 
buitenruimten binnen de woning zelf bij aan het groene karakter van de woning. 

I VERSCHILLENDE UNITS 

In het gebouw is een grote diversiteit aan 

woningtypes die bestaan uit 1 of meerdere units. In 

het gebouw bestaan vier verschillende soorten units: 

een voortu in-unit, een frans-balkon-unit, een balkon

unit en een loggia-unit. 

De unit met de voortuin bevindt zich alleen op de 1 e 

verdieping aan de zuidkant. Deze won ingen worden 

als enige van het gebouw ontsloten aan de groenzijde 

en hebben hier ruimte voor een voortuin. 

De unit met het franse balkon heeft geen 

buitenruimte, maar doordat er een deur in de gevel 

open kan, vindt er toch een interactie met buiten 

plaats. 

De unit met de loggia heeft een inpandig balkon 

over de gehele breedte met een gesloten karakter. 

Het groen wordt door een frame ingekaderd door 

het balkon. De gevel kan volledig open gezet worden 

zodat het balkon bij de leefruimte betrokken kan 

worden. 

De balkonunit heeft twee balkons. Eén aan de 

keuken!woonkamerzijde en één aan de slaapkamer! 

werkkamerzijde. Ook deze balkons kunnen geheel 

opengezet worden om bij de leefruimte betrokken te 

kunnen worden. 

IGEDIFFERENTIEERD WONINGAANBOD 

Eén woning bestaat uit l over meerdere units. Op deze 

manier kan elk gedeelte van de woning op een andere 

manier omgaan met het uitzicht op het groengebied 

en het gebruik van de buitenruimte. Doordat er 

versch illde grootes van woningen zijn, is het gebouw 

geschikt voor meerdere doelgroepen. Kleine studio's, 

maisonettes, gelijkvloerse appartementen en een 

penthouse zijn enkele woningsoorten binnen het 

gebouw. 
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I MATERlALlSERING 

Door middel van materiaal wordt er gespeeld met 

binnen en buiten. De gevel aan de galerij en de galerij 

zelf is van hout. De binnengevel aan de balkonkant is 

van hetzelfde materiaal gemaakt. De buitengevel en 

de binnengevel aan de galerijzijde hebben beiden een 

lichte kleur materiaal. Op deze manier is het gebouw 

vanuit het groengebied goed te zien en herkenbaar 

als een stedelijk punt. Vanuit het winkelplein heeft het 

gebouw een natuurlijke uitstraling met de houten 

gevels en groene daktuinen. 
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Vouwwanden die helemaal open kunnen. zodat de buitenruimte bij 

de woonruimte betrokken kan worden. SOLARLUX BV 
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61 CONCLUSIE wonen aan het groen 
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61 CONCLUSIE 

Het Kastelenplein is zodanig getransformeerd, dat 

het in de goed in de nieuwe groene context van het 

krimpgebied past. 

De rol van krimp in het architectonisch ontwerp, is met 

name te zien in de transformatie van het gebouwen 

zijn veranderig van gebruik. Krimp gaf de aanleiding 

tot het toetsen van de houdbaarheid van het gebouw. 

Hierbij was de conclusie, dat het gebouw niet 

houdbaar bleek voor te toekomst. Omdat het gebouw 

als centrum van Oud Kasteel te behouden, zal het dus 

een aanpak vereisen. 

De verandering van omgeving door krimp gaf het 

gebouw de kans te transformeren tot een gebouw 

met een groen karakter en een recreatief gebruik. 

Het ontwerp laat zien, dat een gebouw een enorme 

gedaantewisseling kan ondergaan door transformatie. 

Toch blijft het gebouwen de locatie herkenbaar voor 

de wijk Oud Kasteel. 

De keuze voor transformatie op deze plek heeft twee 

redenen gehad. Ten eerste moest het Kastelenplein 

tijdens de fases van krimp een centrum blijven voor de 

bewoners, met de twee woongebouwen als bakens 

en herkenningspunt. 

Ten tweede wordt het Kastelenplein al gebouwd 

vóórdat de krimp inzet. Er kon daarom niet teveel 

veranderd worden aan de stedebouwkundige situatie 

rondom het Kastelenplein. 

Daarom is besloten om de gebouwen te 

transformeren. 

Doordat het gebouw al eerder getransformeerd wordt, 

dan dat het gebied krimpt, staat het tijdelijk in zijn 

vernieuwde versie in de oude situatie. Deze fase staat 

symbool voor de fase die komen gaat: de fase van 

krimp. 

Uiteindelijk is er een uniek soort winkelcentrum 

ontstaan. Een stedelijk centrum gebied met een groen 

karakter en aan een groene omgeving. Recreatief 

Winkelen in het groen is mogelijk dankzij krimp. 
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I KRIMP+ARCHITECTUUR 

98 



I BARTJAN VAN IT SLOT 

99 



I DE GETIJDEN-WONINGEN 
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I BARTJAN VAN 'T SLOT 
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I INLEIDING 
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I INLEIDING 

De getijden-woningen zijn een nieuwe typologie, 

in zoverre dat zij bewust worden ingezet om een 

stedelijke context te begeleidden naar een nieuwe 

groene context. Dit betekent dat het ontwerp in twee 

verschillende omgevingen moet kunnen bestaan, 

alsook tijdens de fasering van de transformatie. 

Komend vanuit de schaal van Nederland, een 

krimpscenario voor Eindhoven en een visie voor Oud 

Kasteel, worden nu de kansen van krimp voor de 

architectuur onderzocht. 

Wat de getijden-woningen uniek maakt in vergelijking 

met de centrumwoningen, is dat deze laatste enkel 

geplaatst hoeven worden in de nieuwe context. De 

getijden-woningen zullen een standpunt moeten 

innemen ten opzichte van krimp, omdat deze het 

zullen ervaren in de directe omgeving. Zij zijn geen 

toeschouwers van de verandering, maar spelen er zelf 

een grote rol in. 

Door kr imp te koppelen aan architectuur levert het, 

net als op de grotere schalen, een opgave waarin 

het begrip houdbaarheid de centrale rol speelt. De 

woningen moeten duurzaam zijn zodat ze blijven 

bestaan tijdens de transformatie van de context, 

maar ook dynamisch genoeg zijn in te springen op 

de demografische verschuivingen van de wijk. Het 

ontwerpen van de getijden-woningen kenmerkt zich 

dan ook door het aftasten van het spanningsveld 

tussen duurzaamheid en dynamiek. Het resultaat 

is het ontwerp waarin de balans tussen deze twee 

elementen wordt gevonden. 
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I LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN 
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I LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN 

De getijden-woningen blijven staan als een baken tijdens de veranderingen van de 
omgeving. Hiervoor is een duurzame buitenkant nodig, die ruimte geeft aan een 
dynamische indeling van de woningen. Deze dynamische indeling is nodig omdat 
de getijden-woningen ook functioneel moeten blijven tijdens de demografische 
verschuivingen van Oud Kasteel. Een manier waarop dit kan, is door het begrip 
flexibiliteit in te zetten als levensloopbestendig wonen. 

In het kader van het afstuderen heb ik onderzoek gedaan naar het begrip flexibiliteit 
en het nut ervan voor de gebruiker. Voordat wordt begonnen met de beschrijving van 
de getijden-woningen, is het belangrijk om mijn standpunt ten opzichte van flexibiliteit 
duidelijk te maken. 

Het nut van flexibiliteit tegen in zinnen met een strekking van; '( .. .) zodat 

De essentie van nexibele architectuur is het creëren de bewoner zijn eigen plattegrond kan indelen.' 

van een positief spanningsveld tussen duurzaamheid Hiermee gaat Leupen ervan uit dat bewoners weten 

en dynamiek. Bernard Leupen introduceert dit principe wat ze willen en dus ook gemakkelijk met deze 

in zijn proefschrift 'Kaderen Generieke Ruimte', als verantwoordelijkheid om kunnen gaan. Maar wat 

volgt: bepaalt eigenlijk de wensen van een bewoner7 Wil hij 

'Het permanente, dat deel van het huis dat lang mee 

gaat, vormt het kader waarbinnen de verandering 

kan plaatsvinden. Het kader definieert de ruimte 

voor verandering. (. .. ) De ruimte binnen het kader is 

algemeen, onbepaald in gebruik, deze ruimte heb ik 

generieke ruimte genoemd.'(p2J5) 

Leupen defînieert vijf lagen die het kader 

en de generieke ruimte mogelijk maken: de 

hoofddraagconstructie, de huid, de enscenering van 

de ruimte, de dienende elementen en de ontsluiting. 

Deze lagen samen creëren drie categorieën van 

veranderbaarheid; veranderbaarheid door verbouwing, 

uitbreidbaarheid en polyvalente ruimtes (verandering 

van gebruik). 

Het verhaal van Leupen is aannemelijk en zeer 

bruikbaar als ontwerpgedachte. Echter het perspectief 

van de gebruiker blijft onderbelicht. Wie in het 

boek op zoek gaat naar het nut van nexibiliteit in 

woningen, komt het woord 'bewoner' voornamelijk 

zijn gebouw wel aanpassen of verhuist hij misschien 

net zo lief? Flexibiliteit moet in een woning direct 

gekoppeld zijn aan de bewoner. Het moet, in plaats 

van een technologische mogelijkheid, een onmisbaar 

element worden voor het leven van de bewoner en 

de werking van het gebouw. Pas dan zal het nut van 

nexibiliteit het grootste zijn en het gebouw het beste 

zijn functionaliteit behouden. 

Levensloopbestendig 

De snelle veranderingen van de maatschappij en 

nieuwe technologische ontwikkelingen hebben 

een enorme invloed op de (wooo)behoeftes van 

de bewoner, maar deze behoeftes zijn voornamelijk 

tijdelijk en zeer specifîek. Voor de lange duur is het veel 

belangrijker om met de verandering van de abstracte 

wensen om te gaan. Wensen zoals voldoende 

(woon)ruimte, een mooie stedenbouwkundige locatie 

en een gunstige prijs. 

Deze wensen worden voor een deel bepaald door 

de maatschappij, maar lopen veel nauwer samen 
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aan de bewoner. Dit betekent, dat een woning met 

verschillende levensfases van zijn bewoner om 

moet kunnen gaan. Het begrip dat dit omvat is: 

Levensloopbestendig wonen. 

Een levensloopbestendige woning zou, als het begrip 

letterlijk geinterpreteerd wordt, de bewoner tijdens 

zijn gehele levensloop van geschikte woonruimte 

kunnen voorzien. De eigenschappen van de woning 

mogen in ieder geval geen reden zijn om te gaan 

verhuizen. In de praktijk is te zien dat voornamelijk 

starters en (jonge) gezinnen een lage verhuisdrempel 

hebben. Deze is vooral afhankelijk van externe 

factoren zoals studie en werk. Hierdoor valt de meeste 

winst van levensloopbestendig wonen te halen in 

de huisvesting van senioren. Deze zouden met een 

levensloopbestendige woning zo lang mogelijk 

zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Levensloopbestendige wijken 

Om een levensloopbestendige woning goed te 

laten functioneren is er een stedelijke context 

nodig waarin dit kan gebeuren. Behalve de woning 

zelf, zal ook de omgeving aan moeten sluiten 

op de verschillende levensfases. Met het langer 

zelfstandig wonen van senioren zal bijvoorbeeld 

een stijgende zorgvraag ontstaan, waaraan de 

omgeving zal moeten beantwoorden. Dit betekent 

dat met het inbrengen van een (relatief) nieuwe 

typologie als de levensloopbestendige woning een 

levensloopbestendige wijk onmisbaar is. 

Het probleem om dit te realiseren is echter, dat 

huidige nieuwbouw voornamelijk plaatsvindt op 

Vinex-Iocaties aan de randen van en buiten de stad. Dit 

zijn locaties die zeer oninteressant zijn voor senioren. 

Deze willen juist zolang mogelijk in hun eigen wijk 

blijven wonen en zeker niet verhuizen naar de rand 

van de stad. Het beste zouden levensloopbestendige 

woningen geplaatst kunnen worden binnen het 
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bestaande stedelijk weefsel. 

Behalve het directe nut van het langer 

zelfstandig kunnen wonen van senioren, hebben 

levensloopbestendige woningen op de lange 

termijn de mogelijkheid om op een afnemend 

bevolkingsaantal in te springen. Door een deel van 

de huidige vergrijzing van Nederland te huisvesten in 

levensloopbestendige woningen in hun eigen wijk, 

kunnen deze woningen de krimp, na het overlijden 

van de vergrijzing, voor een deel opvangen. Dit kan 

dan, door bijvoorbeeld meerdere seniorenwoningen 

te combineren tot een gezinswoning. Het loont dus 

om levensloopbestendige woningen deel uit te laten 

maken van een visie over krimp. 

Conclusie 

De getijden-woningen uit onze gezamenlijke 

visie voor Oud Kasteel zijn voorbeelden van 

levensloopbestendige woningen, die vanuit een visie 

over krimp In de bestaande context van een stad 

worden geplaatst. Doordat deze context verandert 

en ook de voorzieningen in de wijk Oud Kasteel 

transformeren, wordt stap voor stap steeds meer 

levensloopbestendigheid in de wijk gebracht. Het 

resultaat van het literatuuronderzoek was, dat het nut 

van flexibiliteit in een woning vooral zit in het zolang 

mogelijk zelfstandig laten wonen van de bewoners. 

De ontwerpen van de getijden-woningen geven een 

voorbeeld waarop dit kan gebeuren. Ze doen dit door 

een balans te zoeken tussen duurzaamheid, identiteit 

en dynamiek. 
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I DUURZAAMHEID 

Het duurzame deel van het ontwerp zorgt ervoor dat de getijden-woningen blijven 
bestaan gedurende de veranderingen in de context. Dit deel vormt een kader 
waarbinnen voldoende dynamiek mogelijk is voor verschillend gebruik. Het kader 
is afhankelijk van de stedenbouwkundige en demografische randvoorwaarden van 
de context. Door deze randvoorwaarden grondig te verkennen, kan een basismodel 
worden gevormd welke voor elke getijden-woning hetzelfde is. Het resultaat is een 
generieke basis, waarbinnen verschillende dynamische indelingen mogelijk zijn en 
waaraan, door middel van een groenconcept, de identiteit van het gebouw kan worden 
gekoppeld. 

I STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN 

Als projectlocatie is gekozen voor de getijden

woningen die in de toekomst komen te liggen in 

de heide en boomgaard, in het noorden van het 

piangebIed. De belangrijkste randvoorwaarde die 

voor elke getijden-woningen geldt, is dat ze moeten 

werken in de bestaande bebouwde context, de 

toekomstige gekrompen context als ook tijdens de 

gefaseerde transformatie van Oud Kasteel. 
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Bebouwing In de bestaande context. 

Bebouwmg op projec tlocatIe. 
o 10 50 
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Bestaande context 

De randvoorwaarden van de bestaande context zijn, 

dat de ontwerpen geplaatst moeten worden op de 

bestaande kavels en geen belemmeringen mogen 

vormen voor de bestaande (Ieeflomgeving. Tevens 

moeten de ontwerpen in staat zijn om te kunnen 

refereren naar de toekomstige veranderingen van 

het gebied, dit door middel van verwijzen naar de 

groentypes, waarin ze in de toekomst komen te liggen. 

Om de getijden-woningen op bestaande kavels te 

kunnen plaatsen zullen er, op deze projectlocatie, 25 

woningen verdwijnen. 
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Situatie van de getijden-woningen ten opzichte van de bestaande 

alsook toekomstige infrastructuu r. 

Infrastructuur 

De bestaande (hoofd)infrastructuur wordt in het 

Kastelenpark gebruikt als de begrenzing van de 

groentypologieën. Deze wegen vormen tevens de 

entree van het gebied voor langzaam verkeer en 

bevinden zich in het vacuüm tussen twee groentypes. 

Deze kenmerken zijn verantwoordelijk voor de 

situering van getijden-woningen, als ook voor de 

manier waarop ze ten opzichte van elkaar liggen. 

Door de getijden-woningen in koppels bij elkaar te 

zetten, functioneren ze als de entree van het park en 

accentueren ze deze in het gebied. 

De werking va n twee getijden-woningen samen, als naar het groengebied. 
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De ligging van de getijden-woningen aan de rand van het kr impgebied. 

• De zichtlijnen die de lengte van de getljden·wonlngen hebben bepaald. 
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Rand van groengebied 

De meeste randvoorwaarden komen uit de 

toekomstige situatie. De belangrijkste hiervan is, dat 

de getijden-woningen de rand van het groengebied 

Het Kastelenpark vormgeven. Door gebruik te maken 

van een lamellenwerking is het mogelijk om een 

visuele grens te creëren die voldoende ruimte laat 

voor openingen om de verschillende groentypes 

te ervaren. Wanneer de getijden-woningen vanaf 

de zijkant worden benaderd, liggen ze in elkaars 

verlengde en begrenzen op deze manier visueel 

het gebied. Wanneer er voorbij wordt bewogen, zijn 

de verschillende groentypes goed te ervaren door 

de ruimtes tussen de gebouwen. Deze werking is 

verantwoordelijk voor de lengte van de gebouwen, 

welke ongeveer 60 meter bedraagt. 
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De situering van de getiiden-wonlngen tu ssen de gebieden en de 

bebouwde omgeving .. 

Overgang groen naar bebouwing 

Aan de randen van het Kastelenpark vindt een abrupte 

ontmoeting plaats tussen het groen en de bebouwde 

omgeving. De getijden-woningen worden ingezet om 

deze ontmoeting te versoepelen. Dit wordt gedaan 

door gebruik te maken van verschillende hoogtes, 

waarbij het laagste punt in het groen ligt en het 

hoogste boven de bebouwde omgeving uitsteekt. 

Door de getijden-woningen boven de omgeving 

uit te laten steken, liggen ze zowel in de huidige als 

toekomstige context als een accent in het weefsel. 

De aansluit ing op de hoogte van de bebouwde omgeving en de relatief lage groengebieden zorgen voor de afiopende vorm 
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De ligging van de getijden-woningen binnen de verschillende 
groengebieden. 
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Groentypologieën 

De getijden-woningen nemen ook een standpunt in 

ten opzichte van de groentypes waarin ze liggen. Er 

zal een wisselwerking moeten plaatsvinden tussen 

het groentype en de woningen. Deze wisselwerking is 

bepalend voor de identiteit van elk ontwerp en zorgt 

voor de verschillen tussen de getijden-woningen 

onderling. In het geval van de getijden-woningen 

zoekt het groen de woningen op en past zich op het 

gebouw aan. Dit in tegenstelling tot de woningen 

in het centrum van de groengebieden, waar het de 

woningen zijn, die zich aanpassen aan het groen. 

Het feit dat het groen de getijden-woningen opzoekt, 

is zeer belangrijk voor de vorm van het duurzame 

basismodel. Deze vorm moet het toelaten dat hij kan 

worden aangepast, maar mag niet in dienst komen te 

staan van het groen. Dit is het sterkst te bereiken door 

gebruik te maken van een generieke orthogonale 

vorm. Deze vorm biedt ruimte voor het groen door er 

een confrontatie mee aan te gaan. Dit gebeurt door 

het groen te vormen naar de maatverhoudingen van 

het basismodel en het naar binnen te trekken tot in de 

beleving van de woningen. 

basismodel. 



I DEMOGRAFISCHE VERSCHUIVINGEN 

Gedurende de levensloop van de getijden-woningen 

krijgt de context te maken met veranderingen van 

de demografische samenstelling. Dit betekent, dat 

de getijden-woningen moeten kunnen functioneren 

voor verschillende doelgroepen. Als eerste vormen de 

woningen een onderdeel van het huisvesten van de 

vergrijzing tijdens de periode van nu tot circa 2035. De 

context van de getijden-woningen bestaat dan Uit de 

bestaande situatie. 

Wanneer vanaf circa 2035 de vergrijzing begint af te 

nemen, vindt in de wijk Oud Kasteel het Ila-ijleffect 

plaats, waardoor het gebied op lokale schaal te maken 

krijgt met een vergrijzende bevolking. Deze groep 

senioren zou dan plaats kunnen nemen in de door 

de regionale vergrijzing achtergelaten woningen. Ze 

zullen hier dan wonen tijdens de voltooiing van het 

Kastelenpark. De doelgroep blijft hetzelfde, maar ze 

komt terecht in een andere context. 

Wanneer ook de lokale vergrijzing van Oud Kasteel 

begint terug te lopen, zullen de getijden-woningen 

moeten kunnen inspelen op de stijgende vraag 

naar starters- en eengezinswoningen. De doelgroep 

wordt dus uiteindelijk jonger, terwijl de context 

(het voltooide Kastelenpark) zal blijven bestaan. 

De manier om met deze veranderingen om te 

gaan is door flexibiliteit in te zetten in de vorm van 

levensloopbestendig wonen. 
Schematische weergave van de doelgroepen die zouden kunnen 

wonen In een levensloopbestendige woning 

115 



I DUURZAAM BASISMODEL 

De analyses van de stedenbouwkundige 

randvoorwaarden hebben geleid tot een basismodel. 

Dit model is voor elke getijden-woning gelijk en vormt 

de duurzame kern van de woningen. Het belangrijkste 

kenmerk van de basis is, dat het ruimte geeft aan 

levensloopbestendigheid en voldoende vrijheid 

overlaat om het gebouw een eigen identiteit te 

geven. De onderlinge versch illen tussen de getijden

woningen worden dan ook gedefinieerd door het 

groenconcept en het ontwerp van de gevel. 

Constructie basismodel 

De kern van het basismodel bestaat uit een stalen 

kolommenstructuur met betonnen kanaalplaatvloeren. 

Omdat de constructie variërend (woon)gebruik 

moet aankunnen en het, vanuit de groenconcepten, 

mogelijk moet zijn om groenstructuren de woningen 

in te laten komen, bestaan de vloeren uit een 

400mm dikke kanaalplaatvloer. Dit is dik genoeg om 

groendaken en bomen te kunnen dragen. De verticale 

stijgpunten bestaan uit dragende wanden die op 

deze manier de stevigheid van de constructie in alle 

richtingen verzekeren. 

De openingen in de vloeren zijn permanent en 

blijven in elke situatie in dezelfde hoeveelheid en 

locatie aanwezig. Tussen de vloeren bevindt zich de 

basisgevel die volledig bestaat uit glas. Deze gevel 

wordt per getijden-woning apart getransformeerd, 

afhankelijk van de groen- en gevelconcepten. 

Het onderzoek naar het basismodel heeft tot het bovenstaande resultaat geleld. 
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I PROGRAMMA 

Het basismodel is opgedeeld in 20 eenheden 

van elk 12 bij 7,2 meter. Er is uit gegaan van een 

maatvoering van 1,2 meter. Hiervoor is gekozen om de 

levensloopbestendigheid van de woningen zo groot 

mogelijk te kunnen maken. 

Verhuurbare eenheid 

Elke getijden-woning bestaat uit één verhuurbare 

eenheid op de begane grond aan de rand van het 

groen gebied. 

Deze eenheid kan gebruikt worden door bewoners, 

omwoners of anderen als atelier, kantoorruimte, 

winkelruimte, e.d. Deze ruimte zou tevens gebruikt 

kunnen worden als uitgangspunt voor de verzorging 

van oudere bewoners die dit nodig hebben. 

Het basisconstructle-principe. 

De vertica le stijg punten vullen de baslsconstructie aan. 

Entree 

Twee eenheden naast elkaar worden gebruikt 

voor de ontsluiting van de getijden-woningen. In 

deze ruimte bevinden zich de brievenbussen, een 

rollator-oplaadpunt, een beperkte fietsenstalling, 

een hellingbaan naar de ondergrondse berging en 

fietsenstallingen, de wachtruimte voor de lift, toegang 

naar de vert icale stijgpunten en een ruimte, die 

gebruikt kan worden door een portier of nachtwaker. 

Centrale dienstruimte 

Elke getijden-woning bezit één centrale dienstruimte, 

deze is afgestemd op het groentype waar de 

woningen aan grenzen. Dit zou bijvoorbeeld 

bergruimte kunnen zijn voor onderhoudsmateriaal van 

het groen, zoals bij de boomgaard of de moestuinen, 

of voor opslag van goederen e.d. 

Logeer woning 

De getijden-woningen bezitten één wooneenheid, 

die is bestemd als logeerruimte. In deze woning 

kunnen bezoekers van de bewoners kortstondig 

overnachten, uiteraard na onderling overleg, of 

zouden zelfs bezoekers van buitenaf, tegen betaling, 

kunnen overnachten. Bij te weinig gebruik of de 

noodzaak van een woning op de begane grond, zou 

deze wooneenheid ook gebruikt kunnen worden als 

volwaardige één- of tweepersoons woning. 
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De seniorenwoningverdeling binnen het basismodel. Binnen de strip 

op de begane grond bevinden zich de entree, verhuurbare eenheid, 

logeer-eenheid en centrale dienstrUimte. 

De gezinswoningverdeling binnen het basismodel. De grijze strip op de 

begane grond fungeert hetzelfde als tijdens de seniorenwoning -fase. 
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Senioren en gezinnen 

De levensloopbestendigheid van de woningen vereist 

dat deze gebruikt kunnen worden door senioren 

alsook gezinnen en de doelgroepen daartussen. De 

getijden-woningen bestaan in eerste instantie uit 15 

senioren-woningen. Deze woningen transformeren 

uiteindelijk tot 5 gezinswoningen. Dit betekent dat 

3 wooneenheden uiteindelijk 1 gezinswoning gaan 

vormen. Om dit te bereiken is gekozen voor een 

woningverdeling, zoa ls die wordt aangegeven in 

bijstaande figuur 

De verdeling van de woningen is van grote invloed 

geweest op de uitvoering van de ontslu iting. Om deze 

zo optimaal mogelijk te maken, is eerst uitgegaan 

van de fase waar in zich alleen gezinswoningen 

in de getijden-woning bevinden. In deze situatie 

is met 3 trappen, zonder een lift, elke woning te 

ontsluiten. In de fase met seniorenwoningen zijn 

hierbij 3 trappen, een li ft en twee galerijen extra nodig 

om elke afzonderlijke woning via de trap of lift te 

kunnen ontsluiten. Dit betekent, dat de uiteindelijke 

gezinswoningen op meerdere manieren te ontsluiten 

zijn en de galerijen in deze fase door de gezinnen 

geannexeerd kunnen worden als buitenruimte. 

Wanneer alle galerijen tot privébalkon zijn gevormd, 

betekent dit dat één gezinswoning op de eerste 

verdieping niet meer te bereiken is via de lift. Het is 

aan de bewoners om te bepalen of ze dit een nadeel 

vinden of niet. 



De minimale verticale ontsluillng die nodig IS bi) de gezinswoningen. 

Voor een optimale ontsluiting van de seniorenwoningen zijn extra 

verticale sti)gpunten en. voor twee verdiepingen. een galen) nodig. 

Gezinswoningen kunnen de galenj, die nodig is voorde ontsluiting 

van de seniorenwoningen, annexeren als prrvé bUitenrUimte. 
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I IDENTITEIT 
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I IDENTITEIT 

Het basismodel definieert de algemene duurzame vorm en beeft de indeling aan de 
hand van het begrip levensloopbestendigheid voor elke getijden-woning vastgelegd. 
De identiteit wordt gevormd door het spanningsveld tussen de vorm en indeling. Deze 
identiteit bindt het ontwerp aan zijn omgeving en laat de omgeving in de woningen 
terugkomen. Dit zal op sommige plaatsen ten koste gaan van de duurzaamheid en de 
dynamiek van de indeling. Het vormen van de identiteit van de getijden-woningen gaat 
dan ook om het gedoseerd aantasten van bet basismodel op een wijze waarop beiden 
profijt van elkaar hebben. Uiteraard vormt bet groen type, waar de getijden-woningen 
in staan, de bepalende factor voor de identiteit. 

I GROENCONCEPT 

De getijden-woningen, die zijn uitgewerkt, liggen 

In de heide en de boomgaard Beide groentypes 

hebben hun eigen kenmerken die bepalend zijn voor 

het creëren van een concept. De manier waarop het 

groen kan worden ervaren, is hiervan de belangrijkste. 

De heide kenmerkt zich vooral door horizontaliteit 

en daardoor een beperkte visuele ervaring. Heide is 

weinig verticaal, waardoor het vrijwel alleen maar te 

ervaren is door er (boven)op te kijken. 

De visuele ervaring van de boomgaard is veel 

complexer vanwege de vert ic<lli elt van de bomen. 

Een boom is te ervaren vanaf het maaiveld, maar ook 

van daarboven of onder. Tevens bezit een boom een 

stam en een kruin, welke hun eigen belevingswereld 

hebben. De mogelijkheden van een concept voor de 

getijden-woningen in de boomgaard zijn hierdoor 

groter dan bij de heide. 

Bij beide groentypes is de verticale verhouding ten 

opzichte van het groen, de leidraad geweest voor 

de beleving ervan binnen de woningen. Door in een 

doorsnede te kijken, zijn verschillende schema's te 

schetsen die het groen op verschillende manieren 

laten beleven. Deze belevingen zijn e koppelen 

aan verschillende functies die in de woningen 

plaatsvinden. Op deze manier raakt het groen 

gebonden aan de woning en andersom. 
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Boomgaard 

Bij de boomgaard zijn vier verschillende ervaringen te 

koppelen aan bepaalde woonfuncties. De woonkamer, 

keuken, slaapkamer en badkamer hebben elk een 

eigen ervaring ten opzicht van een boom. Er wordt 

gebruik gemaakt van laagstammige vruchten- en/of 

notenbomen. Deze bomen worden ongeveer tussen 

de 3 en 4 meter hoog en hebben een kruin van 

maximaal 3 meter doorsnede. De bomen worden 

geplaatst in houten bakken van minstens 900mm 

hoog. Dit is ruim voldoende, helemaal gezien het 

feit dat in een bak van 850mm al bomen kunnen 

groeien tot 10 meter hoog, mits ze uiteraard 

voldoende ondersteund zijn. In dit ontwerp zal extra 

ondersteuning niet nodig zijn. 

De bomen groeien in een houten bak en zijn zo in het 

basismodel geplaatst dat elke wooneenheid minstens 

één beleving van een boom plus functie kan ervaren. 

Tevens zijn de boomunits zo geplaatst dat in elke 

gezinswoning uiteindelijk elke beleving van een boom 

met de bijbehorende functie aanwezig is. 

De beleving van een boom vanuit de woonkamer is gericht op de 

krUin. Deze beleving IS puur visueel en is niet gekoppeld aan een 

funct ie die aan het boorn ·element vastzIt. 

De bomen, met hun bakken en bijhorende functies, lijken willekeurig in het baSismodel te zijn geplaatst. 
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De beleving van een boom waarbij de keuken overloopt in de bak 

waa r de boom In staat. Deze beleving vi ndt deels binnen en buiten 

plaats. Binnen bevindt zich de keuken, en buiten is een ba rbeque/ gflll 

ingebouwd in het element. 

De beleving va n een boom vanuit de badkamer De boom bak vormt 

hier een element waarin zich een douche, toilet en wastafel bevinden 

De beleving va n een boom vanuit de slaapkamer. Hier gaat het 

boomelement over In het bed en fungeert voor een deel als 

nachtkastje. 
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Heide 

De heide heeft maar één soort ervaring en dat is door 

er op te kijken. Hierdoor wordt het gebruik van heide 

in de getijden-woning behoorhjk beperkt. Doordat 

de beleving van de heide overal hetzelfde is door het 

gebrek aan verticaliteit, is het moeilijk om, zoals bij 

de boomgaard, meerdere functies te koppelen aan 

verschillende ervaringen. De heide zal horizontaal 

ingezet moeten worden en dus ook horizontaal de 

woningen binnendringen. Dit zou door de vloeren 

kunnen, zodat een groene loper door de woning komt 

te lopen, maar dit heeft meerdere nadelen. Niet in het 

minst, dat het totaal geen aansluiting heeft met een 

mogelijke woonfunctie en vooral in de weg zal liggen. 

Als gebruik van de heide in de woning is gekozen, om 

het 900mm boven het vloeroppervlak de woning in te 

laten komen. Op deze manier bevindt de heide zich 

op 'heuphoogte; waardoor het toegankelijk wordt 

voor de bewoners. Door eveneens leidingen door 

het element te laten lopen waarop de heide zich 

bevindt, kan deze ook worden aangesloten op enkele 

functies. Zo kunnen leidingen lopen van en naar de 

badkamer en kan een keuken(bladl direct tegen de 

heide worden geplaatst. Door op meerdere plaatsen in 

de woning een heide-element toe te voegen, ontstaan 

meerdere plaatsen waarop een keuken aangesloten 

kan worden. Hierdoor ontstaat een Aexibiliteit van 

de indeling, waarin elke bewoner zijn eigen keuze 

kan maken. Waar de boomgaard het gebruik van een 

ruimte definieert, door de manier waarop een boom 

zich in de woning presenteert, creëert de heide meer 

Aexibiliteit van de indeling, doordat deze maar één 

beleving kent. 

De heide word t door middel van bakken in de gevel geplaatst en breekt daar op sommige punten doorheen. 
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De heide kan voornameltjk ervaren worden door er op te kijken. 

Door de he ide omhoog te ha len worden de mogelijkheden om het te 
kunnen gebrUiken binnen een woning groter. 

+ ••••• 

Door leidingen door de bakken, waarop de heide ligt, te laten lopen, 
kan een heidebak ook functioneel worden gebruikt 

Woonruimtes die dan functioneel kunnen aans luiten op de heide zijn 
de keuken en badkamer. 
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I GEVEL 

De verbinding tussen het groen en een individuele 

woning wordt gemaakt door woonfuncties te 

koppelen aan verschillende ervaringen van dat groen, 

Om het groen te koppelen aan het gehele basismodel, 

is een gevel materiaal nodig dat hiervoor kan zorgen, 

Dit materiaal zal per ontwerp moeten verwijzen naar 

het groentype waar de betreffende getijden-woning 

in staat, maar tevens ook in staat zijn om zich aan te 

sluiten op de orthogonaliteit van het basismodel. 

Het ontwerp van de gevel maakt de identiteit van de 

getijden-woningen compleet 

Boomgaard 

Voor de getijden-woning in de boomgaard bestaat 

de gevel uit houten horizontale lamellen, De gevel 

bestaat uit twee formaten van lamellen die elk een 

eigen beschutting en privacy bieden, De lamellen 

liggen horizontaal om de werking van de getijden

woning als horizontale beweging richting het groen 

te bevorderen en om de privacy te verhogen voor de 

bewoners, De verticale accenten in de gevel bestaan 

uit dikkere lamellen die plaatsen waar meer privacy 

is gewenst, zoals de badkamer, afschermen, De 

compositie van de westgevel aan het binnengebied 

is een beweging die naar het groen toe gaat Aan 

de kant van de boomgaard creëert de gevel kaders 

rondom de bomen met hun units, De lamellen staan 

vast en kunnen dus niet diagonaal worden gezet. 
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I GEVELAANZICHTEN 

Oos tgevel 

Westgevel 
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Heide 

De bakken, waarop de heide zich bevindt, worden 

gemaakt van grof beton, het zogeheten 'crow-crete'. 

Door de grove structuur en vele openingen is het 

mogelijk voor kleine vegetatie en mossen om zich aan 

het oppervlak te hechten. Dit zal na verloop van tijd 

steeds duidelijker zichtbaar worden op de gevel. De 

bakken met heide worden gebouwd als strakke beton

nen elementen, maar zullen gaandeweg de tijd steeds 

verder begroeid en bemost raken. 

Het gevelmateriaal, dat de verbinding legt tussen de 

bakken met daarop heide en het basismodel, wordt 

ook van beton gemaakt, wat glad wordt gestuukt. Op 

deze manier wordt het contrast met de heide-bakken 

vergroot. Dit materiaal zal dan ook om de zoveel jaar 

onderhouden moeten worden om de steriele uitstral

ing te bewaren. Dit gevelmateriaal wordt toegepast 

in de vorm va n 800mm brede elementen die aan de 

buitengevel als vlak werken, maar in de binnengevel 

als bergruimte of functioneel aansluitingspunt kunnen 

fungeren. Hierdoor creëert de gevel privacy voor de 

bewoners en geeft het tevens functionele ruimte. 

Doordat deze elementen niet constructief zijn, hoeven 

ze ook niet van vloer tot plafond te worden toegepast. 

Hierdoor kan het dynamische vlakkenspel ontstaan 

wat te zien is aan de kant van de heide. De oostgevel 

die grenst aan de binnenruimte met parkeerplaatsen, 

heeft een veel horizontalere uitwerking. Hiervoor is ge

kozen om de horizonta le beweging richting het gro

engebied te versterken en eveneens om voldoende 

privacy te bieden voor de woonruimtes die aan deze 

binnenruimte grenzen. 
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I GEVELAANZICHTEN 

Oostgevel 

Oostgevel 
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I IMPRESSIES 
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I IMPRESSIES 
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I DYNAMIEK 

146 



I DYNAMIEK 

Dynamiek van indelng 

Binnen het basismodel wordt ruimte gecreëerd 

voor verschillende woningplattegronden die horen 

bij verschillende doelgroepen en levensfases. 

Flexibiliteit is in de getijden-woningen op twee 

manieren aanwezig· in mindere mat 1n de vorm van 

flexibele woningplattegronden en als belangrijkste, 

in de vorm van levensloopbestendigheid. Dit laatste 

wordt bereikt door maximaal drie wooneenheden 

samen te voegen en is het resultaat van de zoektocht 

naar duurzaamheid in de getijden-woningen. De 

mogelijkheid tot samensmelting van woningen zorgt 

ervoor, dat het ontwerp tijdens alle veranderingen, 

stedenbouwkundig en demografisch, kan blijven 

bestaan. 
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1 - Verhuurbare eenheid 
2 - Entree 
3 - Rollatorruimte 
4 - Centrale dienstruimte 
5 - Logeer woning 

6 - Slaapkamerwoning 
7 . 8adkamerwoning 
8 - Keukenwoning 

9 - Seniorenwoning 
10 - Seniorenwoning 
11 -
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I ISOMETRISCHE WEERGAVE: EERSTE VERDIEPING GETIJDEN-WONING IN BOOMGAARD 
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I ISOMETRISCHE WEERGAVE: EERSTE VERDIEPING GETIJDEN-WONING IN HEIDE 



153 



I SAMENSMELTING BIJ DE BOOMGAARD 

Drie seniorenwoningen kunnen worden samen

gevoegd tot één grote gezinswoning. Tussen deze vor

men is het ook mogelijk, om twee seniorenwoningen 

aan elkaar te koppelen door de woningscheidende 

wanden te verw ijderen. Op deze manier is een middel

maat van een woning te creëren, die geschikt is voor 

bijvoorbeeld starters, jonge gezinnen of daadkrachtige 

ouderen. 
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I SAMENSMELTING BIJ DE HEIDE 
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I CONCLUSIE 

De getijden-woningen zijn een uniek product 

afkomstig uit onze gezamenlijke toekomstvisie voor 

de wijk Oud Kasteel. De ontwerpen zijn in zoverre 

uniek dat ze een verbinding leggen tussen het heden 

en de toekomst. Ze nemen krimp in de wijk aan de 

hand en begeleiden het tot het Kastelenpark ontstaat. 

Zonder de getijden-woningen zou het gebied geen 

aanknopingspunt hebben voor de veranderingen die 

gaan komen en hierdoor sturing missen tijdens de 

transformaties. 

Het uiteindelijke ontwerp heeft voor een evenwicht 

gezocht tussen duurzaamheid en dynamiek, maar ook 

tussen architectuur en natuur. De vorm is generiek, 

waardoor de basis van de ontwerpen timide blijft. De 

manier waarop met het groen is omgegaan, zorgt ech

ter voor de kracht en de identiteit van de ontwerpen. 

Dit laat zich alleen al zien door de grote verschillen tus

sen de getijden-woning in de boomgaard en de heide. 

De getijden-woningen laten zien wat het nut van 

levensloopbestendigheid in een woning kan zijn. Niet 

alleen voor de bewoners, maar ook de omgeving heeft 

baat bij het inzetten van dit soort woningen binnen 

een visie over krimp. Onze visies over krimp zijn steeds 

gekoppeld aan het begrip houdbaarheid. Wanneer dit 

begrip ook aan architectuur wordt gekoppeld, zal een 

levensloopbestendige ontwerpgedachte de manier 

zijn om hier op een goede manier mee om te gaan. 
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I INLEIDING 

De centrum-woningen zijn van een andere schaal 

en tijd dan de getijden-woningen. Hun doel is 

het opgaan in het groentype waar ze in liggen en 

kenmerken zich vooral als woonpaviljoens. Ze maken 

deel uit van het Kastelenpark en worden gebouwd 

gedurende de voltooiing ervan. Doordat de centrum

woningen samen met het park de nieuwe context 

vormen, krijgen ze maar met weinig randvoorwaarden 

te maken. Ze hoeven geen transformaties te 

begeleiden en bestaan enkel in het tijdperk van het 

Kastelenpark. De grootste randvoorwaarde is, dat ze 

een communicatie aangaan met het omliggende 

groen. De manier waarop dit moet gebeuren, is door 

de woning naar het groen te brengen in plaats van 

andersom, zoals bij de getijden-woningen. Op welke 

manier het ontwerp vervolgens wordt vormgegeven, 

is de creatieve vrijheid van de architect. 

Dit hoofdstuk beschrijft twee voorbeelden van een 

centrum-woning, één in de boomgaard en één in de 

heide. Deze ontwerpen hebben binnen de gefaseerde 

transformatie maar een kleine rol, echter zijn ze voor 

mij zeer waardevol geweest voor de ontwikkeling van 

de groen-concepten voor de getijden-woningen. 
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I BOOMGAARD-WONING 

Context 

De boomgaard kenmerkt zich door, op een sterk 

orthogonaal grid, aangeplante laagstammige 

vruchten- en notenbomen. De bomen staan op een 

afstand van 3,6 meter van elkaar af. Dit laat voldoende 

ruimte voor (kleine) tractoren en karren die nodig zijn 

voor het onderhoud van de bomen. Deze maatvoer

ing is vanzelfsprekend een leidende factor binnen de 

boomgaard-woning. 

CONCEPT 

Het concept voor de boomgaard-woning werkt het

zelfde als bij de getijden-woning die in de boomgaard 

ligt. Het enige verschil is dat bij de getijden-woning 

het groen de confrontatie met de woningen opzoekt, 

terwijl bij de boomgaard-woning de woning de con

frontatie met het groen opzoekt. De manier waarop de 

boom of bomen wordt of worden beleefd, definiëren 

de functie van de ruimte. Ook bij de boomgaard-won

ing gebeurt dit door een element te koppelen aan de 

voet van de boom. 

De uitgewerkte boomgaard-woning heeft als belan

grijkste concept-element een centrale hal waarin de 

verschillende schaalniveaus van de woonruimtes, en 

daarmee ook de verschillende belevingswerelden 

van de bomen, samen komen. De twee bomen die 

in het midden staan en de woning in tweeën delen, 

vormen de belangrijkste oriëntatiepunten voor de 

beleving van binnenuit. Deze twee bomen worden in 

elke ruimte van de woning vanuit een steeds ander 

oogpunt beschouwd. 

De ligging van de boomgaard-wonlngen binnen de structuur van de 
boomgaard. 

De verschillende belevingen, en ontmoeungen ertussen, vormen het concept van de boomgaard-woningen. 
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I HEIDE-WONING 

Context 

De heide is een laag begroeid, verwilderd, groen 

die vele kleine vegetaties kent. Het heeft vooral een 

visueel recreatieve waarde, door er doorheen te lopen. 

De woningen die In de heide komen te staan hebben 

weinig restricties vanuit het groen. 

Concept 

Net als bij de boomgaard-woning is ook bij de 

heide-woning het concept dezelfde als bij de 

getijden-woning die in de heide staat. Het verschil is 

dat in de getijden-woningen het groen de woning 

opzoekt, terwijl de woningen in het centrum zelf 

het groen opzoeken. Een extra element welke de 

creatieve mogelijkheden van een ontwerp in de heide 

verhogen, zijn de 'heide-heuvels'. Deze heuvels op 

de kavels van de, in door onze krimpvisie, gesloopte 

woningen van Oud Kasteel. Het bouwmateriaal 

wa ijdens de sloop van deze woningen niet meer 

hergebruikt kan worden, wordt achtergelaten op 

een hoop waarover de helde WOrdt gedrapeerd. Zo 

ontstaan kunstmatige verhogingen in het landschap, 

die als basis voor de heide-woningen kunnen dienen, 

en tegelijkertijd verwijzen naar de oude structuur van 

het weefsel van de gekrompen woonwijk. 

De uitgewerkte heide-woning heeft als belangrijkste 

concepteigenschap een route die van onder het 

maaiveld tot aan een dakterras loopt. Deze route 

brengt de bewoner van de meest private ruimtes 

(zoals de badkamer) naar steeds hoger gelegen, 

minder private ruimtes (zoals de woonkamer), om 

uiteindelijk buiten op het dakterras uit te komen. 

Het concepl-Iaee is hetzelfde als bij de getijden-woning. 

Een route brengt de bewoner van privalf' naar minder pnvale ruimtes. 
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I CONCLUSIE 

De centrum-woningen zijn binnen onze visie 
voor krimp in Oud Kasteel, op een totaal 
andere manier van waarde dan de getijden
woningen . De conceptontwerpen van de 
centrum-woningen geven een voorbeeld van 
wat mogelijk is aan nieuwe en onverwachte 
architectuur, die binnen het weefsel van 
een stad gebouwd kan worden als resultaat 
van een krimpvisie. Ze vormen de context 
van de toekomst en zijn het gezicht van het 
Kastelenpark door interessante belevingen 
te creëren . 

De centrum-woningen zijn tevens de 
graadmeter voor het wel of niet slagen van 
onze visie voor Oud Kasteel . Wanneer 
de centrum-woningen in het gebied wordt 
gerealiseerd, dan betekent dit, dat de 
getijden-woningen hun taak als begeleiders 
van de gefaseerde transformatie, met 
succes hebben volbracht. 
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I REFLECTIE OP VISIE 

Onze visies voor krimp, voor zowel Eindhoven als 

ook de lokale schaal van Oud Kasteel, zijn gebaseerd 

op het begrip houdbaarheid. De houdbaarheid van 

de wijken gaf ons de visie voor Eindhoven, en de 

houdbaarheid van het weefsel leidde tot onze visie 

voor Oud Kasteel. Deze aanpak ligt parallel aan het 

ontstaan van herstructureringswijken. De analyses, 

die bepalen wanneer een wijk tot herstructurering 

wordt aangewezen, zijn vrijwel gelijk aan de analyses 

waarop risicovolle krimpwijken kunnen worden 

aangeduid. Hierdoor ontstaat de vraag wat het verschil 

maakt tussen ontwerpen voor krimp en een gewone 

herstructureringsopgave. 

Krimp + herstructurering 

De eerste indruk is dat krimp een vorm 

van herstructurering is, met als verschil dat 

herstructuring meestal gericht is op groei. Krimp is 

als herstructurering toepasbaar in vorm van de drie 

geformuleerde methodes: verdunnen, transformeren 

en teruggeven. Deze methodes kunnen echter ook 

gelden voor elke willekeurige herstructureringsopgave, 

met daarbij dan nog het begrip; "verdichten". Op deze 

manier doen krimp en herstructurering in principe 

hetzelfde, ze her-ontwerpen een gebied, maar het is 

doel totaal verschillend. 

In dit doel zi t dan ook het grootste probleem. 

Het verschil tussen verdichten of krimpen is een 

verschil tussen winst of verlies in de ogen van de 

bestuursorganen. Hierdoor wordt het erg moeilijk 

om bestuursorganen van het denken in kwantiteit 

te richten op het denken in kwaliteit. Bouwen voor 

krimp vereist daarom een integrale aanpak op de 

verschillende schaalniveaus van het bestuurlijk 

Nederland. Een ander nadeel is, dat krimp als 

herstructureringsopgave het reageren is op de 

negatieve gevolgen, zoa ls leegstand. Er wordt pas 

een plan gevormd wanneer krimp zich toont, 

waardoor er achter de feiten wordt aangelopen. 



Deze aspecten maken de aanpak van krimp als 

herstructureringsopgave erg fragiel, moeilijk te 

realiseren en is volgens ons niet helemaal de juiste 

aanpak. 

Krimp + visie 

De juiste aanpak van krimp is, volgens ons, het 

projecteren van prognoses naar de toekomst. In 

Nederland bevinden we ons in de unieke situatie 

dat krimp als reëel risico wordt voorspeld en dus 

niet als verassing hoeft te komen. Dit geeft ons de 

mogelijkheid om ons erop voor te bereiden en visies 

te vormen voor risicogebieden. In ons afstudeerproject 

hebben wij dit gedaan voor de stad Eindhoven, 

maar de gebruikte strategie zou evengoed op een 

willekeurig gebied in Nederland, of zelfs daarbuiten, 

toegepast kunnen worden. 

Krimp als visie betekent het voorbereid zijn op de 

komende veranderingen, zodat er ingesprongen kan 

worden op de positieve kansen die krimp kan bieden. 

Dit betekent, dat in het heden de eerste stappen 

moeten worden gezet om dit te kunnen realiseren. 

Dit kan door visies te vormen voor stadsuitbreidingen 

binnen (herstructureringswijken) en/ of buiten 

(uitbreidingswijken) de stad. Dit zijn twee verschillende 

opgaven met hetzelfde doel. 

Nieuwe uitbreidingswijken aan de randen van een stad 

kunnen bijvoorbeeld autarkisch worden gebouwd 

met een beperkte levensduur. Hierdoor kunnen ze 

zonder een litteken achter te laten, worden verwijderd 

wanneer de stad te maken krijgt met krimp. Wanneer 

krimp aan de tanden van de stad opgevangen kan 

worden, kunnen herstructureringswijken binnen de 

stad gewone herstructureringsopgaven blijven. 

Krimp toont zich echter altijd het eerste in de 

kwalitatief laagste wijken, dit zijn de 

herstructureringswijken binnen het weefsel van 

de stad. Door deze eigenschap alleen al, los van de 

utopische ideeën van autarkisch wonen, is het In 

onze ogen al beter om op deze locaties een visie 

voor krimp te vormen dan om krimp aan te pakken in 

uitbreidingswijken aan de randen. 

Door te stellen dat een visie voor krimp het beste 

gevormd kan worden binnen een (toekomstige) 

herstructureringswijk, wordt weer de vraag 

opgeroepen wat dan het verschil maakt tussen 

ontwerpen voor krimp en herstructurering. Het 

antwoord op deze vraag is intussen eenvoudig 

geworden: ontwerpen voor krimp begint in het heden 

Krimp + gefaseerde transformatie 

De risicogebieden voor krimp zijn door middel van 

analyses aan te wijzen. Hiervoor zijn vervolgens visies 

te vormen, die het (gekrompen) toekomstbeeld voor 

de locatie scheppen. Dit toekomstbeeld is een totaal 

andere context dan het bestaande en de kracht van 

ontwerpen met krimp ligt vervolgens in het creëren 

van de verbinding tussen de bestaande context en de 

toekomstige visie: de gefaseerde transformatie. 

In ons project leggen wij een verbinding tussen 

de bestaande context en de toekomstige visie 

door middel van het nieuwe ontwerp voor het 

Kastelenplein en de getijden-woningen. Deze 

ontwerpen begeleiden de veranderingen die 

plaatsvinden in ons gebied, tot het uiteindelijke 

Kastelenpark ontstaat. Deze elementen zijn de kracht 

van onze visie en hun uitwerking is van essentieel 

belang voor het slagen van de transformatie. Het 

ontwerp en de uitvoering van deze ontwerpen is 

voor ons project uniek, maar het concept waar ze 

voor staan is universeel. Ontwerpen voor krimp, op 

welk schaalniveau of locatie dan ook, is niet enkel het 

vormen van een toekomstbeeld, maar meer nog het 

leggen van verbindingen tussen het bestaande en de 

toekomst. 
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I PERSOONLIJKE REFLECTIES 

REFLECTIE: RIANNE FLIPPO 

lets meer dan twee jaar geleden heb ik gekozen voor 

het atlier Grey Power met als onderwerp "Krimp". 

Daarvoor had ik nog nooit stilgestaan bij het idee wat 

er zou gaan gebeuren als de vergrijzing zou afnemen. 

Bovendien leek die toekomst nog zo ver weg. Na 

grondige analyse van krimp kwamen we erachter dat 

die toekomst weliswaar nog ver weg is, maar nu de 

tijd is om in te grijpen. Krimp is dus wel degelijk een 

actueel onderwerp wat nu speelt 

Samen met Bart jan van 't Slot is een goede analyse 

van krimp in Eindhoven gemaakt, met daarbij een 

strategie en visie voor Eindhoven en Oud Kasteel. Deze 

samenwerking verliep over het algemeen heel goed. 

Omdat we elkaar bijna elke dag bijna 24 uur lang zien 

en óók nog samen aan hetzelfde project werkten, 

was het vaak lastig om het niet over krimp te hebben. 

Omdat we in discussies allebei gauw zeggen wat we 

denken en van onze mening overtuigd zijn, w as het 

soms moeilijk om het met elkaar eens te worden. Wel 

zijn we er altijd goed uitgekomen, en ondanks dat een 

knoop doorhakken soms lang duurde, is dankzij de 

vele discussies en filosoferingen het onderwerp 'kimp' 

enorm verdiept Ook bij de individuele ontwerpen 

hebben wij veel aan elkaar gehad. We konden elkaar 

gebruiken als klankbord en voor feedback. Ideeën 

konden gelijk getoetst worden op het moment dat ze 

werden bedacht 

Ik durf nu wel te zeggen dat Bart jan en ik onzelf nu wel 

expert kunnen noemen op het gebied van krimp. 

Architectonisch ontwerpen voor krimp bleek lastiger 

dan verwacht Want wat was de nu de rol van krimp 

binnen architectuur7 

Met het Kastelenplein hoopte ik te laten zien dat krimp 

niet alleen kansen biedt voor nieuwe architectuur, 

maar ook kansen kan bieden aan bestaande gebou

wen. Krimp en transformatie hebben ervoor gezorgd 

dat er een uniek winkelplein in de wijk Oud Kasteel is 
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ontstaan. Een plein wat grenst aan zowel een stedelijk 

gebied als een groen recreatiegebied. 

Het ontwerpen is met pieken en dalen gegaan. 

Omdat ik er bijna elke dag mee bezig was, zag ik de 

kwaliteit van mijn ontwerp niet meer. Steeds was ik 

niet tevreden en wilde ik weer wat aanpassen. Ook 

had ik het gevoel dat het bestaande gebouw mij veel 

beperkingen gaf. Dankzij motiverende woorden van 

de begeleiders en Bart jan zag ik het gelukkig uiteindel

ijk wel. Uiteindelijk is het ontwerp toch dicht bij mijn 

eerste ideeen gebleven en ben ik tevreden over het 

resultaat Het is een groen gebouw geworden, waar 

veel elementen zitten die elkaar overlappen. Binnen 

en buiten, groen en stedelijk, overlap van verschillende 

functies. 



REFLECTIE: BARTJAN VAN 'T SLOT 

Met het ontwerp van de getijden-woningen wordt 

het begrip krimp gekoppeld aan architectuur, in de 

vorm van levensloopbestendigheid. De wijze waarop 

de ontwerpen zijn samengesteld, alsook de groen

concepten uit de omgeving, vind ikzelf erg duidelijk. 

Misschien dat de uitstraling van de totale vorm wat 

timide is, maar de dynamiek zit in de gevel, het groen 

en de plattegronden. 

Met betrekking tot het afstudeertraject kijk ik met ge

mengde gevoelens terug. Het heeft uiteindelijk te lang 

geduurd, maar ging alsnog veel te snel voorbij. Ik veel 

tijd verloren met het filosoferen over de wijze waarop 

krimp met architectuur om zou moeten gaan. Achteraf 

bekeken bleek het behoorlijk voor de hand liggend te 

zijn. Wat mij uit deze dip heeft geholpen was het bezig 

zijn met de ontwerpen van de centrum-woningen en 

de manier waarop die met het groen omgaan. Toen ik 

de groenconcepten te pakken had, heb ik die kunnen 

projecteren in de getijden-woningen en kwam werd 

de motivatie en het ontwerptempo steeds hoger. Met 

de eindresultaten ben ik zeer tevreden. Ik denk dat het 

juiste evenwicht tussen duurzaamheid en dynamiek in 

de getijden-woningen is gevonden, en dat ontwer

pgedachten die erachter zitten, zeer waardevol zijn 

voor ontwerpen met krimp op andere locaties. Zowel 

in Nederland, als ook daarbuiten. 

De samenwerking tussen mij en Rianne Flippo verliep 

over het algemeen heel soepel. Ik denk dat de diep

gang, die in de visies voor Eindhoven en Oud Kasteel 

zitten, het bewijs is van de grootste meerwaarde van 

onze samenwerking. Constant werden wij door elkaar 

uitgedaagd om dieper in te gaan op visies, gedachtes 

en voorspellingen. Een groot nadeel van onze samen

werking is echter dat het meer tijd heeft gekost dan 

een individueel project. Doordat bijna elke beslissing 

met elkaar overwogen moet worden, kon het soms 

lang duren voordat er daadwerkelijk iets besloten 

werd. Uiteindelijk kijk ik wel terug op een geslaagd 

gezamenlijk product. 
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1 I ANALYSE EINDHOVEN: toetsing van de houdbaarheid 

In Hoofdstuk 31 Krimp+Eindhoven is de stad getoetst op houdbaarheid door middel van 
enkele analysecriteria. In dit deel van de Bijlage worden enkele voorbeelden gegeven 
hoe wij de verschillende wijken van Eindhoven hebben geanalyseerd. Voor het maken 
van deze analyses hebben we zelf de wijk bekeken en hebbèn we verschillende bronnen 
van de gemeente Eindhoven geraadpleegd zoals het rapport "De Buurtthermometer 
van Eindhoven" en de rapporten "typisch (naam stadsdeel)". 

I ANALYSE 

De wijken in Eindhoven hebben we geanalyseerd op 

de volgende criteria: 

o Bouwjaar 

o Bouwkundige kwaliteit en typologie van de 

woingen. 

o Stedenbouwkundig weefsel en ligging. 

o Bevolkingssamenstelling 

o Transformeerbaarheid van de woningen 

o Woonkwaliteit van de wijk 

Uit onze bevindingen inclusief de analyses die de 

gemeente Eindhoven al had gedaan in de rapporten 

"typisch (naam stadsdeel" hebben we een conclusie 

kunnen trekken met betrekking tot de houdbaarheid 

van de wijk en in welke fase deze wijk zal kunnen 

vallen (fase 1: opvangen vergrijzing. fase 2: revitalisatie 

van het bestaande en fase 3: krimp). 

Op basis van deze analyses hebben w ij de strategie 

voor Eindhoven kunnen bepalen. 
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21 OUD KASTEEL verkenning vande wijk 

Binnen Oud Kasteel hebben we per straat of buurt eenzelfde analyse gemaakt als 
bij de analyses voor de stadswijken van Eindhoven. In dit deel van de bijlage vindt u 
enkele voorbeelden van deze analyses. Op deze manier leerden wij de wijk wat beter 
kennen en kunnen deze analyses een basis vormen voor de uiteindelijke analyses die 
gebruikt zijn voor het bepalen van het krimpscenario. 

I ANALYSE 

De buurten/straten hebben wij geanalyseerd op de 

volgende criteria: 

0 Historie 

0 Bouwjaar 

0 Bouwkundige kwaliteit 

0 Woningtypologie 

0 Huur- of koopwoning 

0 Demografische samenstelling 

0 Woonkwaliteit 

0 verkoopprijs 

(prijzen van juli 2007, bron: FundanI) 

0 woningplattegronden (indien aanwezig) 

Na deze analyses hebben wij onze bevindingen in 

kaart gezet. Meer informatie over deze kaarten en 

criteria kunt u vinden in Bijlage 31 Analyse Oud Kasteel: 

toetsing van de houdbaarheid. 

210 



JONGEMASTAETE E.O. 
1982 
122 appartementen met 11ft 
2 kamers 
Perceeloppervlak : n. V.t. 
Woonoppervlak: m' 
Huur : €: 350,- tot C 450,-

Bewoners: Starters, senioren, lagere klassen 

1982 
6 Bungalows 
3 kamers 
Perceeloppervlak : ". 
Woonoppervlak : 
Huur: €: 500,- tot C 550,-

Bewoners : Senioren 

Deze appartementen en bungalows zijn allen in het 
bezit van de Eindhovense sociale WOningbouw 
coorporatie 'Woonbednjf'. De appartementen zijn 
medio 2006 helemaal gerenoveerd. 

Omdat de bungalows en appartementen 
gelijkvloers zijn en de appartementen een lift 
hebben, zijn deze uitstekend geschikt voor 
senioren die nog zelfstandig kunnen wonen. 

Het voorzieningen niveau van de woningen zijn wat 
minder geschikt vOOr ouderen: de dichtstbijzijnde 
voorzieningen zijn te vinden op het Kastelenplein 
en die zijn tussen de 500 en 600 meter lopen. 

"10GELIJKHEDEN 

Omdat de appartementen vnj recentelijk zijn 
gerenoveerd is het onwaarschijnlijk dat deze voor 
2025 zullen verdwijnen. Wel zijn deze 
appartementen uitstekend geschikt voor senioren. 

Als vraag naar seniorenwoningen kleiner wordt 
kunnen de appartementen omgevormd worden tot 
grotere woningen, door twee verdiepingen boven 
elkaar tot 1 woning te maken. 

De Bungalows zullen rond 2020 aan het einde van 
hun levensloop zijn en kunnen dan gesloopt 
worden. 

-



OLDENGAARDE E.O. 

- \ -
jI 

1985 - 1998 
36 woningen, gemixt 
2-5 kamers 
Perceeloppervlak: 250- 500 m' 
Woonoppervlak: 110 - 150 m' 
Koopsom: C 300,000,- - (SOO,OOO,-

Bewoners: medioren, senioren, hoge 
inkomensklasse, 

Dit gebied heeft een mix van verschillende 
soorten woningen met verschillende 
eigenaren, Er staan bungalows, vrijstaande 
woningen, rijtjeswoningen, een 2-onder-l kap 
en een Basisschool 

Door deze mix van woningen bestaat er ook 
een mix van bewoners wat een positief effect 
heeft op de leefomgeving. 

Het is onwaarschijnlijk dat dit gebied ten tijde 
van krimp zal verdwijnen, aangezien nieuwe 
eigenaren vrij zijn om een ander gebouw op 
hun net verworven kavel te plaatsen, 
Woningen die niet meer voldoen aan de eisen 
van de bewoners kunnen eenvoudig verbouwd 
worden of vervangen worden door een ander 
gebouw. 



ALLERSMA E.O. 
1974 
491 geschakelde woningen 
2-5 kamers 
Perceeloppervlak : m' 
Woonoppervlak : 45 - 105 m' 
Huur : ( 300,' tot ( 650,' 

Bewoners : Middenklasse, gemengd 

Deze woningen hebben een eigenzinn ig karakter 
met een mediterrane sfeer. De wijk en de woningen 
zijn goed onderhouden door de Eindhovense 
Woningcorporatie 'Woonbedrijf'. 

De wijk ligt aan de rand van hel natuurgebied 
'Klotputten ' echter wat dieper de wijk In is het 
groen niet voelbaar en oogt de wijk erg stenig. 

Het zijn verschillende typen huurwoningen door 
elkaar gemixt varierend van 2 kamers op 1 
verdieping tot 5 kamers over 3 verdiepingen. Dit 
maakt de wijk interessant voor zowel grote 
gezinnen als alleenstaande senioren. 

De wijk heeft, op een huisarts na, geen 
voorzieningen. Een basisschool, kinderdagverblijf 
en een peuterspeelzaal bevinden zich In 
naastgelegen wijken, echter deze zijn ten tijde van 
krimp aan het einde van hun levensloop. Voor 
overige voorzieningen is de wijk afhankelijk van het 
Kastelenplein 

MOGELIJKHEDEN 

Door zijn kwaliteiten komt de wijk niet In 

aanmerking voor sloop. Wel zou het groen beter de 
wijk ingebracht kunnen worden door op enkele 
plaatsen te verdunnen. Dit zou ook het overzicht en 
de sociale controle binnen de wijk vergroten . 

Ten tijde van krimp zal de wijk nog meer in het 
groen kunnen komen te liggen waardoor het, 
ondanks zijn leeftijd, een zeer hoge woonkwaliteit 
zal hebben . 
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VAESHARTELT E.O. 
1982 
rijtjeswoningen 
3-4 kamers 
Perceeloppervlak : m' 
Woonoppervlak: m' 
Huur: C 500,- tot ( 550,-

Bewoners: Starters 

Deze woningen zijn allemaal in het bezit van de 
Eindhovense sociale Woningbouwcoorporatie 
'Stichting Woonbedrijf'. De woningen zijn goed 
onderhouden, maar erg klein voor een gemiddeld 
gezin. 

Het voorzieningenmveau voor de wijk is optimaal, 
aangezien deze wijk aan het Kastelenplein grenst. 
Echter voor senioren zijn deze woningen minder 
geschikt, omdat ze niet gelijkvloers zijn. 

Omdat de woningen nog in goede staat zijn zullen 
ze pas rond 2030 in aanmerking komen voor 
aanpassing of sloop. Deze woningen lenen zich 
voor vp.rrtunnpn . it~eren pn voor 
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begane grond type 1 begane grond type 2 
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WARMELO E.O. 
1976 - 1980 
Vrijstaand, Geschakeld en 2-onder-1 kappers 
4-5 kamers 
Perceeloppervlak: 500 -1200 m' 
Woonoppervlak: 225 - 300 m' 
Koopsom: ( 500.000,- tot ( 1.000.000,-

Bewoners : ... 

1976 - 1977 
Bungalow 
2-3 kamers 
Perceeloppervlak: 350 - 375 m' 
Woonoppervlak: 130 - 170m' 
Koopsom : C 380.000,- tot C 420.000,-

Bewoners: Medioren, Senioren, hoge inkomens 

Deze wijk heeft iets minder duurdere woningen dan 
het zuidelijke deel van het Ooievaarsnest, maar 
heeft niettemin veel grote woningen uit het 
duurdere segment. 
De woningen liggen over het algemeen op een 
groot kavel. 

In het midden van de wijk liggen bungalows die 
zeer geschikt zijn voor medioren en senioren die 
een hoog bestedingsniveau hebben. 

De wijk heeft een hoge leefbaarheid. 

MOGELIJKHEDEN 

Omdat dit gebied veel verschillende eigenaren 
heeft en een hoge kwaliteit is het onwaarschijnlijk 
dat dit gebied ten tijde van krimp zal gaan 
verdwijnen. Wel biedt de wijk een mogelijkheid tot 
verdunnen. 



Wandelen langs de Gender 

Ontginningsweg 

Wandelen langs de Gender 

Boerderij Coppelmans knmpgebied Genderbeemd 
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• 

OOievaarsnest verzorgingscentrum Genderhof 

Kastelenpleiin 
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31 ANALYSE OUD KASTEEL toetsing van de houdbaarheid 

In Hoofdstuk 41 Krimp+Oud Kasteel is de wijk getoetst op houdbaarheid door middel 
van enkele analysecriteria. In deze bijlage wordt uitgelegd waarop deze criteria zijn 
gebaseerd, en wat er uit deze analyses geconcludeerd kan worden. 

I HISTORIE 

De Wijk Oud Kasteel is vernoemd naar het Kasteel van 

Blaarthem uit de 14e eeuw. Het kasteel is afgebrand 

aan het einde van de 1ge eeuw. Jarenlang is het 

een rülne geweest, totdat de tuinder Coppelmans 

het kavel heeft gekocht en met enkele van de 

ruïnestenen van het kasteel een boerderij op die plek 

heeft gebouwd. De boerderij is op dit moment geen 

monument, maar vanwege zijn historische waarde wel 

de moeite waard om te behouden. 

Een ander stukje geschiedenis wat nog steeds 

zichtbaar is in de wijk is de 'Ontginningsweg'. Een 

lommerrijke oude laan waarvan nog maar enke'le 

honderd meters is overgebleven midden in de buurt 

Ooievaarsnest. 

Vanwege de oude Gender is Oud Kasteel altijd al 

een nat gebied geweest, maar toch is er medio jaren 

70 een wijk gebouwd wat bestaat uit de buurten 

Genderbeemd, Hanevoet en Ooievaarsnest. 

IBOUWJAAR 

In de woningbouwpraktijk houdt men de verwachte 

levensduur van woningen van 50 jaar aan als 

standaard. Woningbouwcorporaties gebruiken deze 50 

jaar als afschrijvingsperiode voor hun huurwoningen. 

In de praktijk blijkt deze levensduur met name op 

economisch vlak te zijn, en kan deze ook anders 

uitpakken. Zo zijn er voorbeelden van woonwijken die 

zeer in de smaak blijven vallen bij nieuwe generaties 

bewoners en worden de woningen met gemak meer 

dan 100 jaar oud. Ook zijn er woonwijken die de eerste 

generatie bewoners niet eens overleven. 
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Voor Oud Kasteel is er bekeken uit welk jaartal de 

woningen komen, waaruit te herleiden is wanneer 

deze woningen aan het einde van hun levensduur 

komen. 

Omdat de woningbouwcorporaties deze woningen 

naar alle waarschijnlijkheid al afgeschreven hebben, 

zal het kostentechnisch makkelijker zijn om deze 

woningen te slopen. 

De woningen in het zuiden van Hanevoet zullen 

langer blijven staan dan gemiddeld, omdat deze 

woningen recentelijk zijn opgeknapt en nog steeds 

in de smaak vallen bij hun bewoners vanwege hun 

kwaliteit en groene omgev,ing. 

Ook koopwoningen blijven langer staan dan 

de standaard levenduur van 50 jaar, aangezien 

deze woningen niet afgeschreven worden door 

hun particuliere eigenaren op de wijze dat 

woningbouwcorporaties dat qoen. 

Kostentechnisch gezien zullen vanaf het jaar 2025 het 

ouderencomplex Genderhof en de woonwijken in 

het midden van Genderbeemd en het noorden van 

Hanevoet het eerst in aanmerking komen voor sloop. 

Rond 2035 zullen ook de huurwoningen in het noord

oosten van Hanevoet in aanmerking komen voor 

sloop vanwege hun levensduur. 

Omdat rond 2035 ook de krimp in zal zetten in 

Eindhoven, zullen de woningbouwcorporaties kunnen 

beslissen geen vervangende woningen te plaatsen op 

de plek van de verouderde wijken, om zo de druk op 

de woningmarkt gezond te houden. 



I BOUWKUNDIGE KWALITEIT 

De technische levensduur van de woningen heeft 

te maken met de bouwkundige kwaliteit van de 

woningen. Als de bouwkundige kwaliteit dusdanig 

slecht is dat de woning opgeknapt en gerenoveerd 

moet worden, moet er ten tijde van woningoverschot 

goed gekeken worden of het dat nog wel waard is. 

Omdat er geen gegevens zijn van de bouwkundige 

kwaliteit per woning, is deze analyse gebaseerd op 

het uiterlijk van de woningen. Luxe villa's hebben 

over het algemeen een betere kwaliteit dan 

socialewoningbouw nats met een gedeeltelijk tres pa 

gevel. 

Indien een woning een zeer slechte bouwkundige 

kwaliteit heeft, zal de verkoopprijs sterk dalen of 

zal de woningbouwcorporatie de woning moeten 

vernieuwen. Daarom zullen woningen met een lage 

bouwkundige kwaliteit een groter risico hebben tot 

krimp. 

I WONINGTYPOLOGIE 

De woontypologie bepaalt of een woning nexibel 

is of niet en of deze ook in de toekomst bij een 

woningoverschot toch nog aantrekkelijk blijft. 

Een grote villa is bijvoorbeeld een woningtype 

die wel gewild zal blijven (eventueel met een 

ninke prijsverlaging) en is nexibel in de zin dat het 

opgedeeld kan worden in meerdere kleine woningen. 

Een doorzonwoning of een natwoning zal ten tijde 

van een woningoverschot minder aantrekkelijk blijven. 

Deze woningen kunnen weliswaar groter worden door 

meerdere woningen samen te voegen, maar over het 

algemeen blijft een vrijstaande woning aantrekkelijker. 

Het transformeren van bungalowwoningen is wat 

lastiger. Dat kan eigenlijk alleen op een goede manier 

door er een verdieping op te zetten, echter dit vereist 

wel wat aanpassingen aan de constructie van het 

gebouw 

I HUUR/KOOPVERDELING 

Als er demografische krimp ontstaat, zal de druk op de 

woningmarkt afnemen. Er zijn minder woningen nodig 

en dus zullen er woningen moeten gaan verdwijnen 

om de woningmarkt gezond te houden. 

Voor particulieren wordt het moeilijk om hun woning 

te verkopen. Er zijn veel goede woningen op de 

markt met een eveneens lage prijs. Mensen die in een 

koopwoning wonen, kunnen echter niet weg voordat 

hun woning verkocht is. 

Voor mensen die een kwalitatief lage huurwoning 

huren is het veel makkelijker om te vertrekken. Als 

deze mensen ergens anders een betere woning 

zeggen ze simpelweg hun huur op en kunnen ze 

vertrekken. De woningcorpmatie zal moeite krijgen 

om de woning opnieuw te verhuren, en zal misschien 

tot besluit komen om de woning te slopen voordat de 

wijk verloedert. 

Hieruit valt te concluderen dat het krimpen van 

huurwoningen makkelijker zal gaan dan het krimpen 

van koopwoningen. 

I DEMOGRAFISCHE SAMENSTELLING 

Na analyses van de demografische samenstelling van 

de wijken in Eindhoven viel een opvallende beweging 

te herkennen. Wanneer het bevolkingsaanta l' op 

de schaal van de stad Eindhoven vanaf ca.2035 

begint terug te lopen, is Oud Kasteel juist op het 

hoogtepunt van zijn eigen vergrijzing. Op de schaal 

van Oud Kasteel vind een lokale vergrijzing van de 

bewoners plaats. Dit betekent dat de doelgroep voor 

de stedenbouwkundige visie voor het gebied in eerste 

plaats senioren zijn. 
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Op dit moment wonen er veel gezinnen in Oud 

Kasteel. De wijk heeft, ondanks dat er een groot 

bejaardentehuis in het gebied staat, een jongere 

gemiddelde leeftijd dan het gemiddelde van 

Eindhoven. 

Dat betekent dat ten tijde van krimp de kinderen 

van deze gezinnen waarschijnlijk al uit huis zijn, 

hun ouders in hun, inmiddels te grote woning, 

achterlatend. 

Hierdoor ontstaat er een verhuisbeweging binnen 

de wijk Oud Kasteel. Mensen die nu te groot wonen 

willen graag verhuizen naar een kleinere woning, 

liefst binnen de wijk zelf. Deze verhuisbeweging kan 

aangegrepen worden bij het krimpscenario. Door 

kleinere wooneenheden te bouwen kan de verhuizing 

gestimuleerd worden, waardoor de woningen die 

achterblijven eventueel gesloopt kunnen worden. 

Van de huurwoningen is vaak bekend wat de 

doelgroep is (55+, starters, gezinnen, alleenstaanden, 

etc). Van de koopwoningen is het toch veelal gissen. 

De grootte van de woningen, de voortuinen en 

vitrages voor de ramen en de eventuele speelplekken 

in een buurt kunnen vaak toch al een indicatie geven 

wat de gemiddelde gezinssamenstelling van buurt of 

straat is. 

I GROEN 

I WOONKWALITEIT 

De woonkwaliteit van de w ijken is gebaseerd op 

meerdere criteria 

o 

o 

o 

o 

o 

Voorzieningen 

Groenvoorzieningen en kwaliteit daarvan 

Openbare ruimte en kwaliteit daarvan 

Veiligheid 

Prijs Koopwoningen 

De voorzieningen, groen en openbare ruimte 

geven met name kwaliteit voor de buurt of straat 

zelf. Voldoende speelplekken, veilige straten, 

voldoende parkeerplekken, zo min mogelijk rommel 

en vandalisme, goede sociale controle en prettige 

sfeer zorgen ervoor dat de wijk geliefd is om er te 

wonen. In tegenstelling tot eenzelfde soort wijk maar 

met bijvoorbeeld veel onveilige situaties zullen de 

woningen beter verkoopbaar en verhuurbaar zijn. 

De prijs van de koopwoningen is een goede indicatie 

van de woonkwaliteit. Een woning in een prettige 

buurt zal meer opbrengen dan een woning in 

bijvoorbeeld een onveilige straat. 

I INFRASTRUCTUUR 

De wijk heeft een zeer goede aansluiting op de 

snelweg en is daarom regionaal goed bereikbaar. 

Binnen de wijk zorgen de twee-baans-wegen met 

Groen is een kwaliteitsverhogend element binnen eenrichtingsverkeer voor een barriëre tussen noord 

een wijk. Woningen met uitzicht op een park of in en zuid en een iso lement van het winkelcentrum 

de nabijheid van een natuurgebied zijn over het Kastelenplein. Dit zorgt voor onveilige situaties. 

algemeen aantrekkelijker om te wonen en hebben een 

hogere waarde. Daarom is het belangrijk om het groen Opvallend is ook de werking van de wegen rondom 

in de wijk in kaart te brengen. het kastelenplein, het feit dat het tweebaans 

Het huidige groen in Oud Kasteel is versnipperd met éénrichtingsverkeer is draagt bij aan het isolement van 

als belangrijkste groenstructuren de Klotputten in het het winkelcentrum. 

zuiden en het wandelgebied langs de Gender in het 

noordoosten. Krimp zou een kans kunnen zijn om 

deze groenstructuren met elkaar te verbinden. 
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41 KASTELENPARK verschillende groentypologiën 

In Hoofdstuk 41 Krimp+Oud Kasteel is uitgelegd dat er in de nieuwe ruimte 
verschillende groentypologiën komen, die met elkaar verbonden zijn door middel 
van een recreatieve route. In dit deel van de bijlage worden de groentypologiën kort 
toegelicht. 

Bloementuin 

Biedt de mogelijkheid voor privé- en openbaargebruik 

van het kweken van verscheidene bloemensoorten. 

De getijdewoningen in dit gebied dienen als pergola 

voor bloeiende klimplaten. 

Heide 

De heide bezit heuvels die opgebouwd zijn op het 

sloopafval van de oude woningen. Door de heide 

meanderen onverharde paden. 

Boomgaard 

Verschillende laagstammige fruitteelt- en notenbomen 

geven hier hun vruchten af. De indeling is orthogonaal 

en vereist intensief onderhoud van de bewoners. 

Weide 

De wei sluit aan op de boerderij in het gebied. Op 

de wei kunnen koeien en paarden lopen, maar ook 

schapen die gebruikt worden om de naastgelegen 

heide in toom te houden. 

Golfbaan 

Door dit gebied lopen wandelroutes en pitch&putt 

golfbanen door elkaar. Het 'clubhuis' bevindt zich in de 

getijdenwoningen aan de rand. 

Puintuin 

Als herinnering naar de gekrompen context zullen in 

de puintuin de'ruïnes'van het verleden blijven staan. 
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Buurtmoestuin 

Een educatief biologische manier van ontspanning 

voor de bewoners in de wijk alsook voor de nabij 

gelegen basisschool. De getijdewoningen in dit 

groentype zijn gelnspireerd op kassen en herbergen 

de materialen die nodig zijn voor de moestuinen. 

'Kinder'boerderij 

Niet alleen voor de kleinkinderen, maar voor alle 

leeftijden een plek om andere mensen te ontmoeten 

en met dieren bezig te zijn. De stal voor de dieren is 

geintegreerd in de getijdenwoningen aan de rand. 

Parkroute 

Een groengebied met de uitstraling van een 

stadswandelpark. Dit groentype verbindt de 

Klotputten in het zuiden via het Kastelenplein met 

het wandelgebied langs de Gender. In het zuidelijke 

gedeelte van de parkroute staan woontorens die 

als steppingstones tussen de Klotputten en het 

Kastelenplein fungeren. Het Kastelenplein is als een 

rustpunt van de route, waar de voorzieningen zijn 

voor een tussenstop. Het noordelijke gedeelte van 

deze route loopt langs de Gender, waar ook enkele 

waterwoningen staan. 

Vengebied 

Dit gebied geeft ruimte aan de Gender en creëert een 

overloopgebied bij een stijgend grondwaterpeil. De 

Getijdewoningen en centrumwoningen in dit gebied 

zijn gelnspireerd op water. 
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