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Voorwoord 

Voor u ligt het verslag 'Historie (her)leeft! ter afsluiting van mijn 

afstudeeronderzoek wat ik heb uitgevoerd ter afronding van mijn 

studie Urban Design and Planning aan de Technische Universi

teit van Eindhoven. Dit rapport is het resultaat van ruim een jaar 

onderzoek naar de historische ontwikkeling en de toekomst van 

het lint de Hoogstraat en de Blaarthemseweg in Eindhoven. 

Vanuit verschillende hoeken is het proces van afstuderen en on

derzoeken aangemoedigd en ondersteund. Om te beginnen de 

afstudeercommissie van de universiteit: Cees Doevedans, Rein

der Rutgers en Michiel Dehaene. Verder wil ik Huub van Buul 

en aile andere medewerkers van het Kadaster te Eindhoven be

danken v~~r de begeleiding tijdens mijn archiefonderzoek wat ik 

daar voor het grootste gedeelte heb uitgevoerd. Daarnaast heb ik 

ook vaak terug kunnen vallen op een enthousiaste groep mede

afstudeerders in de hoek bij studievereniging VIA Stedebouw op 

vloer 5. De motiverende woorden en de soms zeer inspirerende 

discussies hebben een positieve invloed gehad op het afstudeer

proces. 

Tot slot wil ik nog mijn familie, vrienden en studiegenoten be

danken welke vanaf het eerste moment van mijn verkorte studie 

Bouwkunde interesse hebben getoond en ondersteuning heb

ben geboden. Ook toen ik het aan het begin van de studie het 

wei heel moeilijk heb gehad met de overstap van de HTS naar de 

universiteit en de nodige twijfels heb gehad of ik wei door moest 

gaan met de studie. Tijdens de afronding van het onderzoek heb 

ik wellicht te weinig tijd, aandacht en energie aan hen besteed. 

In het bijzonder wil ik nog noemen mijn vriend John. Hij heeft tij

dens de laatste periode van het afstuderen mij bijna elk weekend 

en veel avonden gezelschap gehouden en daar waar mogelijk 

ook geholpen. Daarnaast heeft hij elk hoofdstuk gelezen, van de 

nodige feedback voorzien en mijn overdenkingen aangehoord. 

Ik weet dat ik mijn gedachten soms moeilijk onder woorden kan 

brengen, dus dit is zeker niet altijd eenvoudig geweest. 

Ik hoop dat u tijdens het lezen ge"inspireerd wordt anders na te 

den ken over hoe om te gaan met de lintstructuren in Eindhoven. 

Eindhoven, 28 mei 2009 

Marina Peterse 





Aanleidlng 

De radialenstructuur vervult een belangrijke ral binnen de struc

tuur van Eindhoven, het is de beelddrager van de stad. De radia

lenstructuur van Eindhoven zijn linten die vaak al eeuwen geleden 

zijn ontstaan. De radialen hebben altijd een grote mate van vrij

heid gekend in hun ontwikkeling en hebben zich altijd makkelijk 

aan kunnen passen aan maatschappelijke veranderingen. Van in

tegrale plannen is echter nooit sprake geweest en tevens zijn de 

lintstructuren maar beperkt onderzocht. Het is van belang dat er 

een analyse van de historie van een gebied wordt gemaakt. Wie 

hebben er gewoond? Wat heeft er plaatsgevonden? Welke beteke

nis heeft het plangebied tot nu toe gehad voor de stad? En hoe is 

de ontwikkeling verlopen? De antwoorden hierop kunnen bijdra

gen aan het opstellen van een goed stedebouwkundig plan en/of 

leiden tot aanbevelingen voor het omgaan met herontwikkeling in 

een bepaald gebied. 

Het onderzoek is gebaseerd op de gedetailieerde benadering van 

Franse en Italiaanse onderzoekers. Deze benadering bood de kans 

iets toe te voegen aan het onderzoek naar de radialenstructuur en 

tot op perceelniveau diep in de materie te duiken. Het onderzoek 

laat zien dat de Hoogstraat en de Blaarthemseweg, als onderdeel 

van de radialenstructuur, beschikken over een groot aanpassings

vermogen en vitaliteit. Door een visie voor de Hoogstraat op te stel

len kan deze zich verder ontwikkelen en goed blijven functioneren. 

Probleem- en doelstelling 

Het probleem is dat de ontwikkeling van de linten tijdens de groei 

en ontwikkeling van Eindhoven te weinig gestructureerd en gecon

troleerd heeft plaatsgevonden. Hierdoor is de herkenbaarheid van 

de linten grotendeels verloren gegaan. 

Aan de hand van deze probleemsteliing is er een tweetal onder

zoeksvragen opgesteld. 

Hoe is de ontwikkeling van de lintstructuren binnen Eindho

ven verlopen en welke factoren hebben daar invloed op ge

had en dan met name specifiek gericht op de Hoogstraat / 

Blaarthemseweg? 

Hoe kan de HoogstraatjBlaarthemseweg zich in de toekomst 

ontwikkelen om te kunnen blijven beantwoorden aan maat

schappelijke ontwikkelingen en om de herkenbaarheid te ver

groten? 

Samenvatting 

Uit de probleemstelling is een doelstelling voortgekomen die in 

twee subdoelen is onder te verdelen: 

Het analyseren van de ontwikkeling van de lintstructuren 

Hoogstraat en de Blaarthemseweg; 

Het uitwerken van een visie op de ontwikkeling van de Hoog

straat voor de toekomst en de herkenbaarheid, gebaseerd op 

de analyse van de ontwikkeling. 

De onderzoeken die worden ingezet om de doelsteliing te bereiken 

zijn: 

Onderzoek naar de ontwikkeling van de vorm van de percelen 

en de bebouwing van 1832 tot heden, onderverdeeld in zes 

periodes; 

Onderzoek naar het gebruik van de percelen en de bebouwing; 

Literatuuronderzoek naar de ontwikkeling van de stad Eind

hoven en de regio om de context van de ontwikkeling van de 

linten te kunnen plaatsen; 

Onderzoeksopzet 

Om de geformuleerde doelsteliingen te halen, moest er een aan

tal stappen genomen worden. Ais eerste is het onderzoeksgebied 

vastgesteld. Het vaststelien van het onderzoeksgebied is gebeurd 

op basis van een analyse naar de huidige verschijningsvorm van 

de radialenstructuur en de ontwikkeling van de lintbebouwing met 

behulp van de Morfologische Atlas Eindhoven (Rutgers, 2004). 

Een combinatie van de onderzoeksmethoden van de Italiaanse en 

de Franse school is het meest geschikt gebleken voor het morfo

logisch onderzoek. Verschillende Italiaanse en Franse onderzoe

kers hebben verschiliende methoden voor morfologische en typo

logisch onderzoek ontwikkeld. Na het literatuuronderzoek zijn de 

ontwikkelingen van de percelen en de gebouwen en het gebruik 

hiervan in beeld gebracht, onderverdeeld in zes periodes oplo

pend vanaf 1832. Het gebruik van de percelen is vanaf 1920 in 

beeld gebracht, omdat er voor 1920 bijna of geen informatie over 

het gebruik beschikbaar is. 

Deze bovenstaande stappen hebben geleid tot het behalen van 

het eerste subdoel: het analyseren van de ontwikkelingen van de 

lintstructuur Hoogstraat en de Blaarthemseweg. Deze analyse in 

combinatie met het uitgevoerde onderzoek naar de toekomstige 

ontwikkelingen hebben geleid tot een visie. Met de opgestelde vi

sie wordt beoogd dat de Hoogstraat zich kan blijven ontwikkelen, 

goed kan blijven functioneren en de Hoogstraat duidelijk herken-



baar is en blijft binnen de stadsplattegrond van Eindhoven. 

Analyse ontwlkkeling Hoogstraat / Blaarthemseweg 

In de afgelopen twee eeuwen hebben de Hoogstraat en de 

Blaarthemseweg een grote ontwikkeling doorgemaakt. Het lint is 

uitgegroeid van een handels- en verbindingsroute met Gestel en 

verder tot een belangrijke structurerende ader van Eindhoven in 

2008 met een grote diversiteit aan functies, schaalgroottes en 

stijlen. De ontwikkelingen hebben op verschillende wijze plaats

gevonden en hebben ook onder invloed van verschillende factoren 

plaatsgevonden. Het is gebleken dat deze invloedsfactoren in elke 

periode weer terug komen. 

Ugging 

De ligging van het lint in de stad, of anders gezegd, ten opzichte 

van het centrum, heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling. 

Het begin van het lint, gezien vanuit Eindhoven, heeft zich altijd 

sterker ontwikkeld dan ter hoogte van het einde van de Hoogstraat 

en de Blaarthemseweg. Dit zowel op het gebied van bebouwing, 

percelen als functies. Het lint komt relatief gezien steeds meer in 

het centrum te liggen, waardoor de bebouwingsdruk steeds meer 

toeneemt. Door de aanleg van het tangent en de stadsring in de 

jaren ' 60 is er een opdeling in het lint ontstaan, het gebied binnen 

de stadsring werd steeds meer als centrum gezien. Vanaf deze pe

riode werd het verschil in de ontwikkeling van de delen veel groter. 

Door verschillende factoren, waaronder de ligging, is de ontwikke

ling van de oostelijke twee delen is altijd al sterker geweest, maar 

het verschil is door de opdeling verder versterkt. 

Verkeer en openbaar vervoer 

Veel ontwikkelingen aan het lint hebben plaats gevonden onder 

invloed van het verkeer en de verkeerscirculatie. Het lint maakte 

deel uit van een handelsroute, wat de bedrijvigheid stimuleerde. 

De komst van het openbaar vervoer, eerst de tram en later de bus, 

versterkte dit proces. Na de Tweede Wereldoorlog werd er vooral 

ingezet op de bereikbaarheid per auto. Daar waar de ontwikke

lingen v~~r verkeersmaatregelen steeds ingrijpender worden, ver

dwijnt de aandacht voor de voorzieningen in het openbaar vervoer. 

De verkeerstechnische maatregelen op stadsniveau hebben een 

grote invloed gehad op de ontwikkeling van het lint. Delen van het 

lint zijn gesloopt om nieuwe aansluitingen of verbindingen moge

lijk te maken. Het verlies van de functie als ontsluitingsroute en 

het weghalen van de buslijn uit de straat heeft echter nog nau

welijks invloed gehad op de aantrekkelijkheid als vestingplaats 

voor winkels en bedrijven. Ondanks dat het lint zijn functie als 

doorgaande route heeft verloren, is het verkeer nadien nog wei 

toegenomen. Hierdoor zijn er op het gedeelte tussen het tangent 

en de stadsring enkele verkeerstechnische problemen ontstaan. 

De gehele open bare ruimte aan het lint heeft in de jaren '90 een 

nieuw profiel gekregen wat aangepast is op de functie, waardoor 

het verblijfsklimaat aangenamer is geworden. Echter is er bij de 

aanleg van het profiel geen rekening gehouden met het feit dat elk 

deel van het lint een andere verkeersintensiteit heeft. 

Be/eid 

Het beleid van de gemeente heeft altijd grote invloed gehad op 

de ontwikkeling van de linten, terwijl er nooit gericht beleid is 

geweest en gevoerd. De gemeente had haar aandacht vanaf de 

annexatie vooral gericht op de ontwikkeling van het centrum, de 

uitbreidingen en infrastructurele maatregelen. Door het beleid van 

de gemeente is een deel van het lint, ongeveer gezien van het tan

gent tot de stadsring, in de 'vogelvrije' zone komen te liggen. Deze 

zone werd aileen in het beleid betrokken als er infrastructurele 

maatregelen uitgevoerd moesten worden. De ontwikkelingen in dit 

gedeelte langs het lint kwamen stil te liggen, omdat deze door ver

keerstechnische maatregelen weer teniet konden worden gedaan. 

Er is nooit gericht beleid geweest op de linten. De linten hebben 

dus aileen invloed ondervonden van indirect beleid. In het meer 

recentere beleid, vanaf begin jaren '90, worden in vrijwel elke nota 

of visie de radialen erkend als 'karakteriserend' en structurerend 

v~~r de stad. Echter is er na deze erkenning geen verdere uitwer

kingen of gericht beleid gemaakt voor de radialen. Naast de erken

ning komt uit de nota's ook duidelijk naar voren dat de gemeente 

hiertoe geen aanleiding ziet. 

FinanciiHe huishouding 

De financiele huishouding heeft veel invloed gehad op de ont

wikkeling van de bebouwing, het perceel en het lint. In de eerste 

onderzochte periodes van het onderzoek is bij een economische 

bloei een toename van ontwikkelingen te zien en bij recessie een 

stilstand. Hierbij is een verschil te zien tussen de periode tot aan 

de jaren '60 en de periode hierna. Tot aan de jaren '60 waren 

de ontwikkelingen vooral particuliere initiatieven, daarnaast inves

teerde men in het eigen bezit. In de jaren '70 deden de bouw-



maatschappijen en projectontwikkelaars - en het grote geld wat 

hiermee gemoeid is - hun intrede. Deze maatschappijen hadden 

andere motieven en werkwijzen dan de particuliere eigenaren. 

Deze partijen ontwikkelden meerdere percelen tegelijkertijd. Op 

deze wijze werden vanwege efficientieoverwegingen grootschali

gere projecten gerealiseerd. Deze grootschaligere projecten waren 

minder gericht op de behoefte van het individu en het creeren van 

meerwaarde voor het lint. Daarbij zijn ontwikkelingen minder af

hankelijk geworden van de economische situatie. 

8ebouwlngstypologle 

Tot ongeveer de jaren '60 werd er gebouwd naar de behoefte van 

het individu en werd er rekening gehouden met de omgeving en 

situering aan het lint. Hierdoor waren uitbreidingen en verande

ringen en zelfs nieuwbouw iedere keer weer mogelijk. Arbeiders

woningen en de middenstandswoningen uit de jaren '30 zijn hier 

goede voorbeelden van. Vanaf de jaren '60 kwam hier echter een 

verandering in. Vanaf deze periode werd er meer gekeken naar de 

behoefte van die tijd. Deze typen zijn tegenwoordig moeilijk aan 

te passen, mede door de schaalgrootte en de slechte inpassing 

in de omgeving. Verder blijkt uit het onderzoek dat het lint zijn be

staansrecht onder andere ontleent aan de aanpasbaarheid aan 

de behoefte. Typen die niet mee kunnen gaan in deze veranderin

gen blijken niet meer te functioneren. Dit blijkt uit (gedeeltelijke) 

leegstand van panden van dit type. Hiermee worden niet aileen 

de kantoren bedoeld, maar ook de tot winkelwoning ontwikkelde 

arbeiderswoning. 

Visle op de Hoogstraat 

De analyse en de samenvatting van de ontwikkelingen en de in

vloedsfactoren geven een goed beeld hoe het lint zich heeft ont

wikkeld. Met de visie wordt beoogd een ontwikkelingsrichting aan 

te geven voor de Hoogstraat in de toekomst. De visie heeft zich 

vertaald in aanbevelingen en een stedebouwkundig plan. Uitgaan

de van de analyse zijn er een aantal punten naar voren gekomen 

die bij de toekomstige ontwikkelingen aan de Hoogstraat niet uit 

het oog veloren mogen worden. Met deze punten wordt gestreefd 

naar goed gebalanceerde ontwikkelingen die het historisch karak

ter van de straat respecteren en de herkenbaarheid vergroten. Dit 

heeft zich vertaald in zes concrete aandachtpunten, die in de ver

schillende schaalniveaus zijn uitgewerkt. 

De zes concrete aandachtspunten zijn: 

Het historische karakter; 

De perceelsgewijze opbouw en de architectuur; 

Het profiel; 

Overgang met de achterliggende woonbuurten; 

Openbaar vervoer / HOV-netwerk; 

Diversiteit aan functies. 

De ontstane geheel eigen identiteit van de Hoogstraat moet wor

den gekoesterd. Er moet echter wei ruimte zijn voor dynamiek. 

Nieuwe ontwikkelingen die uitgaan van het behoud van het be

staande, maar ook ontwikkelingen die de bestaande eigenschap

pen en kwaliteiten als inspiratiebron gebruiken. Zodoende kan de 

toekomst groeien op de wortels van het verleden. 

Op basis van de aanbevelingen is er een stedebouwkundige plan 

opgesteld. Met het stedebouwkundig plan is beoogd: 

Het versterken van de herkenbaarheid van de straat; 

het versterken van de straat als wijkcentrum en economische 

aanloopzone naar het centrum; 

Het verbeteren van de relatie en verbinding tussen de straat 

en de achterliggende woonbuurten; 

De verblijfskwaliteit van de straat verhogen. 
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F;guur 1.2: Door de structuren u;t de huidige stadsplattegrond van Eindhoven op een 
histroische kaart u;t 1905 te leggen, is te zien dat bijna aile oude structuren nog 
aanwezig zijn (bron: Grote historische topografische atlas Noord-Brabant) 

Figuur 1.1: De ligging van de Hoogstraat en de Blaarthemseweg binnen 
Eindhoven (bron: Google Earth) 
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In de eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk wordt beschreven 

wat de aanleiding is geweest van het afstudeeronderzoek en wordt 

er een korte beschrijving geven van de ligging en de geschiede

nis van het onderzoeksgebied. In paragraaf 1.3 wordt het onder

zoekskader beschreven. In deze paragraaf wordt de gedefinieerde 

probleem- en doelsteliing, de middelen die worden ingezet om de 

doelsteliing te halen en de onderzoeksopzet en opbouw weerge

geven. De laatste paragraaf geeft weer hoe dit verslag het beste 

gelezen kan worden. 

1.1 Aanleiding 
Sinds ik Eindhoven ben komen wonen hebben de Hoogstraat en 

de Blaarthemseweg mijn aandacht getrokken. Ik heb dit van het 

begin af aan bijlOndere straten gevonden. Vooral de combinatie 

van verscheidenheid aan bebouwingstypologieen, de oude bebou

wing en de functiemenging. Echter heb ik mij wei altijd geergerd 

aan een aantal 'vernieuwingen' die in de straten hebben plaatsge

vonden. In mijn ogen is bij deze herontwikkelingen geen rekening 

gehouden met de omgeving en de bestaande 'oude' structuur. 

Het is van belang dat er een analyse van de historie van een ge

bied wordt gemaakt alvorens een plan en/of een ontwerp voor 

een gebied wordt gemaakt. Wie hebben er gewoond? Wat heeft er 

plaatsgevonden? Welke betekenis heeft het plangebied tot nu toe 

gehad voor de stad? En hoe is de ontwikkeling verlopen? De ant

woorden hierop kunnen bijdragen aan het opstelien van een goed 

stedebouwkundig plan en/of leiden tot aanbevelingen voor het 

omgaan met herontwikkeling in een bepaald gebied. Daarnaast 

ben ik geinteresseerd in historie, lOwel in de historische ontwikke

ling van een stad als de historie achter een gebouw. 

Deze bovenstaande zaken wilde ik koppelen aan mijn afstudeer

project. Hierbij ben ik ook ge"interesseerd geraakt in de gedetail

leerde morfologische benadering van bekende Franse en Italiaan

se onderzoekers binnen het stadsonderzoek (zoals Muratori en 

Panerai). Bij morfologisch onderzoek wordt op een gedetailleerde 

manier gekeken naar de vormgeving en transformatie die een ge

bied heeft ondergaan. Na nader onderzoek bleek een dergelijke 

benadering van morfologisch onderzoek nauwelijks voor Eindho

ven toegepast te zijn. Deze benadering bood mij de kans hier iets 

aan toe te voegen en tot op perceelniveau diep in de materie te 

duiken. 

Inleiding 

De Hoogstraat en de Blaarthemseweg zijn interessant als onder

zoeksobject omdat zij deel uitmaken van de radialenstructuur 

binnen het huidige Eindhoven. De meeste radialen zijn al eeuwen 

geleden ontstaan als verbindingsroutes met de omliggende dor

pen en verder. De 'oorspronkelijke' radialen zijn bijna allemaal nog 

aanwezig in de huidige stadsstructuur, al zijn de radialen niet altijd 

meer even duidelijk te herkennen (figuur 1.2). De radialenstruc

tuur vervult een belangrijke rol binnen de structuur van Eindhoven, 

het zijn de beelddragers van de stad. De lintstructuren bepalen 

hierdoor mede de identiteit en het beeld van de stad. Ze vervullen 

niet aileen een verkeerstechnische rol, maar zijn ook op sociaal en 

cultureel gebied van belang. De radialen hebben zich altijd goed 

kunnen aanpassen aan ruimtelijke en sociale veranderingen. Ze 

hebben dus altijd een grote mate van vrijheid gekend in hun ont

wikkeling. Dit in tegenstelling tot de gebieden waarin de linten zijn 

gelegen, deze zijn gepland en gebouwd in een en dezelfde periode 

volgens dezelfde stijl. De radialen zijn ook heel belangrijk geweest 

bij de ontwikkeling van Eindhoven. De stadsdelen zijn namelijk in 

de meeste gevallen vanuit de radialen gegroeid. De linten zijn zelf 

ook flink gegroeid en hebben een schaalsprong gemaakt van ver

bindingswegen naar belangrijke structurerende elementen binnen 

de stad. Binnen deze ontwikkeling hebben ze ook een andere ver

schijningsvorm gekregen. De veranderingen aan het lint hebben 

perceelsgewijs plaatsgevonden, dit is terug te zien aan de grote 

diversiteit aan bouwstijlen uit verschillende periodes. Van ouds

her kennen de linten ook een grote diversiteit aan functies die in 

schaal varieren van stad- tot straatniveau. 

1.2 Ligging en geschledenis 
De Hoogstraat en de Blaarthemseweg liggen in elkaars verlengde. 

De straten lopen ongemerkt in elkaar over. Aileen een straatnaam

bordje geeft aan dat men zich in een andere straat bevindt. De 

Hoogstraat / Blaarthemseweg begint in het stadsdeel "Centrum", 

waar de Grote- en de Kleine Berg samenkomen. Het overgrote 

deel van de straat is gelegen in het stadsdeel "Gestel" (figuur 1.1). 

De straat loopt door tot voor het Kastelenplein, daarna takt de 

straat aan op de Karel de Grotelaan. Vanaf het Centrum tot waar 

de Laagstraat aantakt op de straat heet de straat "Hoogstraat", 

vanaf deze kruising krijgt de straat de naam "Blaarthemseweg". 

Tot 1795 waren Gestel en Blaarthem onafhankelijke dorpen; De 

Fransen maakten in dat jaar een einde aan de onafhankelijk

heid van beide gemeentes en ontstond de gemeente 'Gestel en 
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Blaarthem', later is deze naam veranderd in 'Gestel' . De naam 

Gestel was oorspronkelijk "Geestel" en betekent dan ook "dorp 

of nederzetting op een zandachtige strook grond ". Blaarthem is 

afkomstig van Blartheim of Baldersheim wat niet minder betekent 

dan "huis van Balder", een Germaanse godheid. 

De oude dorpskern van Gestel zoals die op de kaarten voorkomt 

is ook nu nog steeds goed herkenbaar aan de St. Lambertuskerk 

aan de Hoogstraat, de pastorie, het klooster en de aangrenzende 

bebouwing. De HoogstraatjBlaarthemseweg is op de kaart van 

Van Deventer uit 1557 al aanwezig (figuur 1.2), maar er mag wor

den aangenomen dat de weg al veel ouder is. 

Figuur 1.3: Op de kaart van Van Deventer uit 1557 is de Hoogstraat en het dorp 
Gestet at te zien (bran: RHC - Eindhoven) 

De weg diende als verbindingsroute tussen Eindhoven en het zui

den richting Belgie. Doordat het een van de weinige verbindings

routes was, al dan niet de enige, van Eindhoven naar het zuiden 

richting Belgie was de weg belangrijk als handelsroute. Op de 

kaart van Van Deventer is te zien dat er nog nauwelijks sprake 

was van bebouwing. De enige bebouwing die aanwezig was, was 

aileen lintbebouwing langs de Hoogstraat / Blaarthemseweg. De 

Laagstraat en de Gestelsestraat (toen de Zandstraat geheten) zijn 

al wei op de kaart waar te nemen. Dat er hoofdzakelijk langs de 

Hoogstraat en de Blaarthemseweg bebouwing te vinden is komt 

doordat de weg gelegen is op een zogenaamde zandrug. De ach

terliggende gronden waren te nat om te kunnen bebouwen met 

de technieken van toen. De gronden behorende bij Gestel lagen 

namelijk ingeklemd tussen de riviertjes de Gender en de Dommel. 

1.3 Onderzoeksopzet 

Eindhoven is ontstaan door een serie aan elkaar gegroeide linten 

waar de Hoogstraat / Blaarthemseweg er een van is. Na de ont

wikkeling van de lintstructuren zijn de stedelijke structuren van 

bovenaf gepland. Deze structuren hebben de linten vaak op een 

weinig subtiele wijze doorsneden. 

De linten hebben vanuit de geschiedenis een multifunctioneel ka

rakter en een grote vrijheid aan ontwikkeling gekend . De 'oude' 

lintstructuren zijn bijna allemaal nog aanwezig in de structuur van 

Eindhoven. De lintstructuren dragen bij aan de herkenbaarheid en 

de leesbaarheid van Eindhoven. 

1.3.1 Probleemstelling 

Het probleem is dat de ontwikkeling van de linten tijdens de groei 

en ontwikkeling van Eindhoven te wein ig gestructureerd en gecon

troleerd heeft plaatsgevonden. Hierdoor is de herkenbaarheid van 

de linten grotendeels verloren is gegaan. 

Aan de hand van deze probleemstelling zijn er een tweetal onder

zoeksvragen opgesteld. 

Hoe is de ontwikkeling van de lintstructuren binnen Eindho

ven verlopen en welke factoren hebben daar invloed op ge

had en dan met name specifiek gericht op de Hoogstraat / 

Blaarthemseweg? 

Hoe kan de HoogstraatjBlaarthemseweg zich in de toekomst 

ontwikkelen om te kunnen blijven beantwoorden aan de maat

schappelijke ontwikkelingen en om de herkenbaarheid te ver

groten? 

1.3.2 Doeistelllng 

Deze bovenstaande onderzoeksvragen leiden tot de doelstelling; 

het ontwikkelen van een visie voor de Hoogstraat / Blaarthemse

weg om toekomstige ontwikkeling te begeleiden. 

Deze doelstelling is opgebouwd uit twee subdoelen, waarbij het 

eerste subdoel betrekking heeft op de eerste onderzoeksvraag en 



het tweede subdoel op de tweede onderzoeksvraag: 

Het analyseren van de ontwikkeling van de lintstructuren 

Hoogstraat en de Blaarthemseweg; 

Het uitwerken van een visie op de ontwikkeling van de Hoogs

traat voor de toekomst en de herkenbaarheid, gebaseerd op 

de analyse van de ontwikkeling. 

1.3.3 Onderzoeksmiddelen 

De onderzoeken die worden ingezet om de doelstelling te bereiken 

zijn: 

Onderzoek naar de ontwikkeling van de vorm van de percelen 

en de bebouwing van 1832 tot heden, onderverdeeld in zes 

periodes; 

Onderzoek naar het gebruik van de percelen en de bebouwing; 

Literatuuronderzoek naar de ontwikkeling van de stad Eind

hoven en de regio om de context van de ontwikkeling van de 

linten te kunnen plaatsen; 

1.3.4 Onderzoeksopzet en opbouw 

Het va stste I len van het onderzoeksgebied is gebeurd op basis van 

een analyse naar de huidige verschijningsvorm van de radialen

structuur en de ontwikkeling van de lintbebouwing met behulp van 

de Morfologische Atlas Eindhoven (Rutgers, 2004). 

Voorafgaand aan het uitvoeren van de analyses naar de ontwikke

ling, is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Deze literatuurstudie 

was vooral gericht op morfologisch onderzoek en hoe dit toege

past kan worden. De literatuurstudie is in eerste instantie vooral 

gericht geweest op de klassieke literatuur. Later is er ook meer 

recentere literatuur bij het onderzoek betrokken . 

Morfologie als vormleer werd aan het begin van de 1ge eeuw 

voor het eerst beschreven door J.H.W.Goethe, in een boek over 

natuurwetenschappen. Sindsdien is de term in het vakgebied van 

de geografie in lOwel beschrijvende als in analytische zin toege

past, waarbij wiskundige begrippen als geometrie en typologie een 

belangrijke rol spelen. Tegenover Goethe wordt Saverio Muratori 

over het algemeen gezien als grondlegger van het moderne mor

fologisch onderzoek. Tevens wordt Saverio Muratori gezien als de 

grondlegger van het moderne morfologisch onderzoek waarbij de 

stedelijke vormen op een analytische manier benaderd worden. 

De opleving van het morfologisch onderzoek ontstond als reactie 

op het uiteenvallen van de stedelijke structuren en socia Ie ge

meenschappen. 

Er hebben zich binnen het mod erne morfologisch onderzoek drie 

scholen/stromingen ontwikkeld. Dit zijn de Italiaanse school, 

de Franse school en de Engelse school (ook wei de Birmingham 

school genoemd). In tegenstelling tot deze drie landen kent Neder

land nauwelijks een traditie van verbindingen tussen het (stads) 

ontwerp en de geschiedenis. 

Vooral de methoden van de Italiaanse- en de Franse school zijn ge

bruikt voor het onderzoek. Verschillende Italiaanse en Franse on

derzoekers hebben verschillende methoden voor morfologisch en 

typologisch onderzoek. Voor het afstudeeronderzoek is een soort

gelijke methode gebruikt voor morfologisch en typologisch onder

zoek als Caniggia heeft gebruikt bij zijn onderzoek naar de groei 

van Florence en het schematiseren van historische gebouwtypen 

in de stad. Cannigia onderscheidde in de morfologische analyse 

van de historische stad de volgende niveaus: het woonhuis, de 

stad en de omgeving. Vanuit deze niveaus werden enkele basis

typen afgeleid die de dragers van de historische structuur van de 

stad zijn . Voor het onderziek is ook het boek "Analyse Urbaine, Edi

tions Parentheses" van de Franse onderzoekers Panerai, Depaule 

en Demorgon gebruikt. In dit boek geven zij verschillende metho

des van stadsonderzoeken, die gebaseerd zijn op het typologisch 

en morfologisch onderzoek van met name de Italiaanse onderzoe

kers Muratori, Aymonino, Rossi en Cannigia . Panerai e.a . hebben 

het typologisch en morfologisch stadsonderzoek echter wei verder 

verbreed, door nadruk te leggen op het programma, de sociologi

sche feiten betreffende het dagelijkse leven en het gebruik van 

de stedelijke ruimte. Daardoor kan hun onderzoek een referentie

kader bieden voor de dagelijkse praktijk van stadsvernieuwing en 

stadsherstel, waar niet aileen de architecten en hun discipline in 

het geding zijn, maar ook tal van andere belanghebbenden, zoals 

de bewoners (Koster, 2001). Ook is gekeken naar de Italiaanse 

stedebouwkundige Bernardo Secchi en zijn plan Piano Regulatore 

Generale voor Siena. Vanuit een analyse van de historie op ver

schillende niveaus, stelde hij plannen op (dictaat Stadsanalyse, 

2004). Om de doelstellingen te bereiken is een combinatie van 

bovengenoemde methoden het meest geschikt gebleken. 

Na het literatuuronderzoek is er bij het Kadaster te Eindhoven 

onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de bebouwing en de 
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percelen. Een digitale, kadastrale kaart van Eindhoven uit 2007, 

heeft hierbij als basis gediend. Wei is deze kaart, zover mogelijk, 

eerst aangevuld met ontbrekende bebouwing. Vanuit deze kaart 

is er terug gewerkt naar de verschillende situaties en periodes. 

Door de verschillende hulpkaarten van het archief van elk opeen

volgende periode over elkaar te leggen zijn de veranderingen per 

periode in kaart gebracht. Hetjaartal1832 is als beginpunt van de 

oudste periode gekozen voor het onderzoek, omdat in dit jaar het 

Kadaster is opgericht. Het onderzoek is in zes periodes onderver

deeld, de periodes zijn hieronder weergegeven: 

1832 1882 1.920 1940 l.96O 1980 2008 

De periodes zijn zodanig gekozen dat er een duidelijk verhaal ont

staat over de ontwikkeling van de Hoogstraat en de Blaarthemse

weg. Er is gekozen voor de jaartallen 1832 en 1882, omdat in 

1832 het eerste minuutplan is gemaakt en in 1882 de zogenaam

de schattingskaart. Op deze twee kaarten is duidelijk te zien waar 

de gebouwen stonden en welke grootte en vorm de percelen had

den. Door vergelijking van deze twee kaarten kan de groei goed 

worden waargenomen. Er is gekozen om deze twee kaarten te 

gebruiken, omdat de kadastrale kaarten tot 1882 te weinig gede

tailleerd zijn of niet meer bruikbaar zijn. De volgende periode, van 

1882 tot 1920, is zodanig gekozen, omdat in 1920 de annexatie 

plaatsvindt tussen Eindhoven en de vijf randgemeenten, waaron

der Gestel. Door de annexatie treedt er een nieuwe periode op qua 

stadontwikkeling, er moet verder worden gekeken dan aileen een 

stadsdeel. Tot 1920 bestond Gestel bijna aileen uit de Hoogstraat 

en de Blaarthemseweg. De stad was de straat, alles wat de stad 

te bieden had was aan het lint te vinden. De periode van 1920 

tot 1940 en 1940 tot 1960 hebben een nauwe samenhang met 

elkaar, omdat vanwege de economische malaise tussen 1930 en 

1955 er weinig ontwikkelingen plaatsvinden. Er is echter toch ge

kozen om de ontwikkeling in twee periodes te beschrijven, zodat 

de wikkelingen overzichtelijker blijven. Een andere niet onbelang

rijke reden is dat men na de Tweede Wereldoorlog een andere kijk 

krijgt op de ontwikkeling van Eindhoven. Hetzelfde geldt voor de 

periodes van 1960 tot 1980 en van 1980 tot 2008. Doordat er 

in deze periodes veel ontwikkelingen plaatsvinden is het overzich

telijker de tijdspanne op te delen in twee perioden. In de periode 

van 1960 tot 1980 worden veel infrastructurele maatregelen ge

nomen die van grote invloed zijn geweest op de ontwikkeling. Om 

deze maatregelen mogelijk te maken zijn grote delen van het lint 

gesloopt, die echter pas in de periode erna weer zijn ingevuld. 

Aan het einde van elke periode is er ook een inventarisatie van de 

functies gemaakt, de functiekaarten zijn dus gemaakt van de jaar

tallen 1920, 1940, 1960, 1980 en 2008. De functiekaarten zijn 

gemaakt vanaf 1920, omdat er van de periode voor 1920 weinig 

tot geen informatie is te vinden over het gebruik van de percelen 

en de gebouwen. De bepalingen van het gebruik van de bebouwing 

langs het lint is eveneens met behulp van het kadastrale archief 

in beeld gebracht, door middel van de veldwerken. Daarnaast is er 

een uitreksel uit het Handelsregister van het Brabants Historisch 

Informatie Centrum en de Hinderwetvergunningen uit het Regio

naal Historisch Centrum Eindhoven gebruikt om de functiekaarten 

verder in te vullen. 

Voor het bepalen en opstellen van de typologieen is de vierfase

methode gebruikt zoals deze beschreven wordt in het boek "Ana

lyse Urbain" van Panerai e.a. De eerste fase is de definitie van 

de corpus en heeft betrekking op de afbakening van het te ana

Iyseren gebied en de keuzes van de te bestuderen niveaus. Dit 

laatste houdt in dat een keuze gemaakt moet worden op welk ni

veau de analyse wordt uitgevoerd, dus bijvoorbeeld op percelen 

met gebouwen, gebouwdelen enz. De tweede fase is de fase van 

voorlopige classificering, waarbij eerst een observatie uitgevoerd 

moet worden om vervolgens tot een voorlopige classificatie te ko

men van de typologieen. De derde fase bestaat uit de uitwerking 

van typen. Een 'type' wordt hier verstaan als een abstracte con

structie, en zal dus afgeleid moeten worden uit de in werkelijkheid 

bestaande bebouwing, hoewel sommige gebouwen of openbare 

ruimtes 'voorbeeld - typen' kunnen inhouden. In de vierde fase 

wordt een 'typologie' geconstrueerd: een systematische structuur 

van de afgeleide typen zoals die verband houden met elkaar en 

tot het gehele weefsel. In dit schema wordt typologie begrepen als 

een structureel begrip van het stedelijk weefsel. 

Voor het bepalen van het type zijn bouwtekeningen gebruikt uit het 

archief van de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente 

Eindhoven (vanaf 1935) en bouwtekeningen uit het archief van het 

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (tot 1935). Daarnaast is 

er gebruik gemaakt van zowel oud als nieuw fotomateriaal. 

Er was literatuuronderzoek nodigom de factoren die invloed hebben 

gehad op de ontwikkeling van de Hoogstraat en de Blaarthemse-



weg te achterhalen. Hierbij is het boek "Eindhoven: stadsontwikke

ling 1900-1960", van P. Beekman uit 1982 waardevol gebleken. 

am een goed (visueel) beeld te krijgen hoe de Hoogstraat en de 

Blaarthemseweg er vroeger uitzagen is het boek "Oud Gestel: tus

sen Gender en Tongelreep" van J.C. Jegerings waardevol gebleken. 

Deze twee boeken zijn echter alletwee beperkt tot een tijdsbestek 

van 1900 tot ongeveer 1960. Over de ontwikkeling van Eindho

ven na 1960 is echter bijna geen literatuur meer beschikbaar. am 

de factoren te kunnen bepalen, die invloed hebben gehad op de 

ontwikkeling na 1960, zijn verschillende nota's en visies van de 

gemeente en een analyse van de ontwikkeling van de stedebouw 

in Nederland van N. Lodewick bestudeerd. 

Het tweede subdoel is het opstellen van een visie voor de ont

wikkeling van de Hoogstraat voor de toekomst. Na het analyseren 

van de ontwikkeling, waarmee het eerste doel was bereikt, was 

er wederom literatuuronderzoek nodig voor het opstellen van de 

visie voor de Hoogstaat. Met dit literatuuronderzoek zijn op basis 

van recente nota's en visies van de gemeente Eindhoven tot 2030 

en het SRE de verschillende toekomstige ontwikkelingen en plan

nen in beeld gebracht, die invloed kunnen hebben op de verdere 

ontwikkeling van de Hoogstraat. Dit onderzoek vormt samen met 

de analyse van de ontwikkeling de basis voor het concept en het 

stedebouwkundig plan voor de Hooogstraat. 

Het eerste subdoel, het onderzoeken van de ontwikkeling van de 

Hoogstraat en de Blaarthemseweg vormt het grootste en belang

rijkste deel van het totale onderzoek. Er is gekozen voor het geven 

van een chronologische beschrijving van de ontwikkeling van de 

vorm, percelen en gebruik van de bebouwing. De beschrijving van 

de ontwikkeling van de bebouwingstypologie en het gebruik van 

de percelen is in een apart hoofdstuk beschreven, om zo ook een 

goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de verschillende 

typologieen. 

1.4 Leeswijzer 

Het verslag bestaat uit twee delen. In hoofdstuk 2 tim 8 wordt 

de ontwikkeling van het lint beschreven en de invloedsfactoren 

die invloed hebben gehad op deze ontwikkeling. In hoofdstuk 9 

zal worden samengevat hoe de ontwikkelingen zijn verlopen en 

op welke wijze de verschillende factoren invloed hebben gehad 

op die ontwikkelingen . Het tweede subdoel, het opstellen van een 

visie voor de toekomstige ontwikkelingen, wordt beschreven in de 

hoofdstukken 10 en 11. De verdeling van de hoofdstukken geeft 

dan ook goed aan waar de nadruk van mijn afstudeeronderzoek 

heeft gelegen. 

In het eerste gedeelte wordt een chronologische beschrijving gege

ven van de ontwikkeling van de vorm, percelen en het gebruik van 

de bebouwing van 1832 tot 2008. De ontwikkeling van de bebou

wingstypologie en het gebruik van de percelen wordt in het eerste 

gedeelte, ook in chronologische volgorde, beschreven in een apart 

hoofdstuk. In het tweede gedeelte van het verslag wordt voor een 

gedeelte van de Hoogstraat een visie voor de toekomst gegeven, 

zodat het lint goed kan blijven functioneren. 

In de hoofdstukken 2 tjm 7 wordt de ontwikkeling van de Hoogs

traat en de Blaarthemseweg beschreven van 1832 tjm 2008. In 

hoofdstuk 2 wordt eerst een beschrijving gegeven hoe de situatie 

was in 1832 op morfologisch en functioneel niveau. Deze beschrij

ving wordt zowel gegeven voor wat nu groot Eindhoven is als het 

lint. In hoofdstuk 2 wordt verder een beschrijving gegeven van 

de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden tussen 1832 en 

1882. In de daarop volgende hoofdstukken worden de verande

ringen tussen de verschillende periodes behandeld, waarbij met 

de periode 1980 - 2007 in hoofdstuk 7 wordt geeindigd. Bij de 

beschrijving van de periodes wordt steeds gekeken hoe de bebou

wing en de percelen zich hebben ontwikkeld ten opzichte van de 

voorgaande periode en wat de functie van de bebouwing was. In 

hoofdstuk 8 wordt een chronologische beschrijving gegeven van 

de ontwikkeling van de verschillende bebouwingstypologieen die 

vanaf 1832 tot nu aan het lint te vinden zijn. De onderzochte ty

pologieen lopen uiteen van een kleinschalige arbeiderswoning tot 

het grootschalige kantoor. In dit hoofdstuk wordt tevens een korte 

beschrijving gegeven van het gebruik van de percelen. 

De ontwikkelingen op het gebied van bebouwing, percelen, het ge

bruik en de bebouwingstypologie hebben op verschillende wijze 

plaatsgevonden en hebben ook onder invloed van verschillende 

factoren plaatsgevonden. Doordat er een chronologische beschrij

ving is gegeven van de verschillende ontwikkelingen en de facto

ren die invloed hebben gehad op deze ontwikkeling is er een inte

graal verhaal ontstaan. In hoofdstuk 9 zal worden samengevat hoe 

de ontwikkelingen zijn verlopen en op welke wijze de verschillende 
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factoren invloed hebben gehad op die ontwikkelingen. ln dit hoofd

stuk zal voor elke ontwikkeling een korte samenvatting worden ge

geven en wordt per invloedsfactor een korte beschrijving gegeven 

hoe deze invloed is verlopen en hoe groot deze is geweest. 

In hoofdstuk 11 zal de visie op een gedeelte van de Hoogstraat 

worden uitgewerkt. De hoofdstukken 2 tjm 9 over de ontwikkeling 

van de Hoogstraat en de Blaarthemseweg vormen de basis voor 

de visie. De visie wordt uitgewerkt in aanbevelingen van stads- tot 

gebouwniveau voor de toekomstige ontwikkelingen aan de Hoogs

traat. Deze aanbevelingen zullen vervolgens worden uitgewerkt in 

een stedebouwkundig plan. 



In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van Eindhoven en de ont

wikkeling van de radialen van 1832 tot 1882 beschreven. Aan de 

hand hiervan wordt er een beschrijving geven van de ontwikkeling 

van de HoogstraatjBlaarthemseweg. Er is gekozen voor de jaar

talien 1832 en 1882, omdat in 1832 het eerste minuutplan is 

gemaakt en in 1882 een zogenaamde schattingskaart. Op deze 

twee kaarten is duidelijk te zien waar de gebouwen stonden en 

welke grootte en vorm de percelen hadden. Door vergelijking van 

deze twee kaarten kan de groei, in de tussenliggende periode, 

goed worden waargenomen. Ais eerste wordt er een beschrijving 

gegeven van de toestand van de stad Eindhoven en de Hoogstraat 

/ Blaarthemseweg in 1832. Zo wordt goed duidelijk wat de situatie 

is bij de start van het onderzoek. 

2.1 De stad Eindhoven In 1832 

In deze periode bestaat de huidige gemeente Eindhoven nog niet. 

De huidige gemeente bestaat dan nog uit het centraal gelegen 

dorp Eindhoven en de vijf randgemeenten Gestel, Strijp, Woensel, 

Tongelre en Stratum. Op de kaart (kaart 2.1.) is te zien dat de ra

diale structuur al duidelijk aanwezig is. Er zijn twee soorten radia-

1832 -1882 

len te onderscheiden: de 'oorspronkelijke' radialen en de radialen 

die in 1806 zijn aangelegd. De 'oorspronkelijke' radialen, zoals de 

Hoogstraat, Strijpsestraat, Aalsterweg, Leenderweg zijn ontstaan 

op de hoger gelegen zandruggen die tussen de beekdalen van de 

verschillende riviertjes liggen. Het zijn de verbindingswegen naar 

de omliggende dorpen, de namen van de radialen verwijzen dan 

ook naar deze dorpen. Naast verbindingswegen, waren de radi

alen ook handelsroutes van Eindhoven naar de omliggende dor

pen en (veel) verder door. In 1806, in de tijd van Napoleon, zijn 

er een aantal nieuwe radialen aangelegd, zoals de Boschdijk en 

de Oirschotsedijk, als handelsroute. Het verschil tussen de twee 

typen radialen is goed waarneembaar. De 'nieuwe' radialen zijn 

veel rechter dan de oudere radialen die een meer natuurlijk ver

loop hebben. De belangrijke noord-zuid handelsroute van 's-Herto

genbosch naar Luik, liep door Eindhoven via de Boschdijk, Demer, 

Rechtestraat, Stratumseind, Stratumsedijk en de Aalsterweg. 

Bebouwing is in deze periode aileen te vinden in de dorpen en 

beperkt langs de radialen tussen het dorp Eindhoven en de omlig

gende dorpen. Hierbuiten liggen enkele boerderijen in het land

schap (Beekman, 1982). 

Figuur 2.1: Oe gemeente Eindhoven met de 
randgemeenten Gestel, Strijp, Woensel, Tongelre en 
Stratum in 1835 (bran: Morfologische Atlas Eindhoven) 
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2.2 Hoogstraat / Blaarthemseweg In 1832 

Op het minuutplan van 1832 (kaart 2.2.) is te zien dat de bebou

wing die voorkomt in Gestel hoofdzakelijk aan de Hoogstraatj 

Blaarthemseweg is gelegen. Sporadisch komt er bebouwing v~~r 

aan de Laagstraat. De bebouwingaan de HoogstraatjBlaarthemse

weg bevindt zich voornamelijk aan de noordzijde van de straat. 

Daarnaast is ook de kern van Gestel duidelijk waarneembaar op 

de kaart met zijn kerk en plein. Opvallend is wei dat het plein niet 

v~~r de kerk is gelegen maar een stuk verderop, gescheiden door 

enkele percelen. De bebouwing bevindt zich rondom en in het dorp 

aan beide zijde van de weg. De concentratie van de bebouwing is 

hier een stuk hoger. De bebouwing buiten het dorp werd voorna

melijk gevormd door boerderijen. 

De breedte en de diepte van de percelen is in deze periode zeer 

gevarieerd. Buiten het dorp Gestel zijn de perce len vaak breed en 

diep, in en rondom het dorp zijn de meeste percelen smal en on

diep. Dit komt mede doordat de gronden aan de noordzijde van 

het dorp zijn begrensd door de Laagstraat en aan de zuidzijde door 

de Bennekelstraat. Op de kaart zijn ook de eerste situaties waar

neembaar waarbij een grondbezitter zijn perceel opdeelde en er 

arbeiderswoningen bouwde om zo meer winst te kunnen maken. 

De gronden zijn vooral in gebruik als bouwland (wit), weide (Iicht

groen) en hooiland (Iichtbruin). Langs de radialen liggen de erven 

en de tuinen die vaak als moestuin worden gebruikt (grijs) (kaart 

2.3). 
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Figuur 2.3: Fotokopie van een deel van de kadastrale kaart van 1832 waarop het 
grondgebruik is ingetekend. De gronden zijn voornamelijk in gebruik a/s bouwland 
(wit), weide (Jichtgroen) en hakhout (blauw). Langs het lint liggen erven en tuinen (grijs) 
(bron: RHC Eindhoven) 

Figuur 2.2: Schematische weergave van de radialenstructuur. De 
radialen zijn gelegen op de hogezandruggen die zijn ontstaan door 
de verschi/lende rivieren (bran: Stadsontwikkeling 1900-1960) 
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Figuur 2.4: Deef van de kadastrafe kaart van de secties AOl en BOl van Gestef uit 1832 met daarop de Hoogstraat en de Bfaarthemseweg en omgeving met bebouwing en percefen 
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Figuur 2.5: De gemeente Eindhoven met de randgemeenten Gestel, Strijp, Woens/e, Tongelre en Stratum in 1899. Met 
in het groen aangegeven de spoorlijnen die net zijn aangelegd (bron: Morfologische Atlas Eindhoven) 



2.3 Hoogstraat I Blaarthemseweg 1832 - 1882 

Op de schattingskaart van 1882 (kaart 2.5.) is te zien dat de straat 

zich duidelijk heeft ontwikkeld ten opzichte van 1832. Aan de straat 

ontstaan steeds meer rijen arbeiderswoningen. De ontwikkelingen 

hebben vooral plaatsgevonden aan het begin van de Hoogstraat, 

ter hoogte van de spoorlijn en bij het dorp Gestel. De ontwikkeling 

aan het begin van de straat kan verklaard worden door het begin 

van de industriele expansie en het ruimtetekort voor de bouw van 

arbeiderswoningen in Eindhoven zelf. In deze tijd ontstaat er een 

trek van het platteland naar de stad. Dit werd veroorzaakt door 

een overschot aan arbeiders in de agrarische sector. Door de grote 

trek was Eindhoven al snel volgebouwd. Hierdoor trok de bebou

wing vanuit Eindhoven naar buiten langs de radialen om de opge

komen stroom dorpelingen te kunnen huisvesten. Grote aantallen 

arbeiders pendelden hierdoor dagelijks tussen de woonplaats en 

de fabriek (Beekman, 1982). Daarnaast is het dorp Gestel verder 

gegroeid richting de kruising met de Laagstraat. Deze ontwikkeling 

heeft vooral plaats gevonden aan de zuidzijde van de straat. 

Naast de ontwikkeling van de arbeiderswoningen worden er ook 

enkele 'Iandhuizen / villa's' gebouwd. Deze zijn vooral gelegen 

tussen het begin van de straat en het dorp Gestel om dicht bij de 

voorzieningen te zitten van zowel het dorp Gestel als Eindhoven. 

In 1866 worden de spoorlijnen aangelegd (kaart 2.4), een van 

de spoorlijnen doorsnijdt de Hoogstraat. Op de kaart van 1882 

is de spoorlijn te zien en de ontwikkelingen die hier omheen heb

ben plaats gevonden. De lijn die de Hoogstraat doorsneed betrof 

de verbinding tussen Eindhoven en Hasselt (Belgie). De spoorlijn 

werd ook wei het 'Bels-lijntje' genoemd. Aan de Hoogstraat was 

geen station gelegen maar wei een spoorwachterhuisje. 

Op de grondgebruikkaart van 1882 (kaart 2.6) is te zien dat er 

qua gebruik van de gronden achter de straat weinig is veranderd. 

De gronden zijn nog steeds in gebruik voor agrarische doeleinden 

en bouwland. Wei is te zien dat er een verschuiving plaats vindt 

in de gronden die in gebruik zijn voor agrarische doeleinden en 

bouwland. 

Figuur 2.6: Hoogstraat ter hoogte van de spoorwegovergang in 1920, met links 
het spoorhuisje (bron: www.theoldhometown.com/eindhoven) 

-



Ci-

\ 

~ 
$' 

l-c"-

*'~ 

i 
~ .:f 

\ 

.. 

Figuur 2.7: Fotokopie van een deef van de kadastrafe kaart van 1882 waarop het 
grondgebruik is ingetekend. De gronden zijn nog steeds voornamefijk in gebruik afs 
bouwfand (wit), weide (lichtgroen) en hakhout (bfauw). Langs het lint liggen erven 
en tuinen (grijs) (bron: RHC Eindhoven) 
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Figuur 2.8: Dee/ van de schartingskaart van de secUes A01 en B01 van Geste/ uit 1882 met daarop de Hoogstraat en de B/aarthemseweg en omgeving met bebouwing en perce/en 
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Figuur 3.1: De gemeente Eindhoven net na de annexa tie in 1921, met de stadsdelen Gestel, Strijp, Woensel, Tongelre 
en Stratum in 1921. Met in een geel onderbrokenlijn aangegeven, de tramlijnen naar Velhoven, Geldrop en Son (bron: 
Morfologische Atlas Eindhoven) 



De perlode 1882 - 1920 Is een heftige periode qua ontw/kkellng 

van Eindhoven. De periode wordt gekenmerkt door een perlode 

van IndustrUHe expansie die een extra impuls krijgt door de ves

tlglng van Philips In 1891, de aanleg van de tramlljnen en een 

explos/eve groel van de bebouwing langs de radlalen (kaart 4.1). 

Deze perlode wordt ultelndelljk afgesloten met de annexa tie 

van de vl}f randgemeenten door Eindhoven. Stedebouwkundlg 

gez/en vormden de zes zelfstandige gemeentes al een geheel 

via de lange doorgaande radialen. Het onderschelden van de ge

meentell}ke grenzen was hlerdoor al nauwelijks mogell}k. 

De trek van het platteland naar de stad die in de vorige periode 

is begonnen, neemt in deze periode steeds grotere vormen aan

neemt. Hierdoor konden zowel de fabrieken in Eindhoven als de 

fabrieken langs de radialen niet meer aan de vraag naar goedkope 

arbeiderswoningen in de nabijheid van de fabrieken voldoen . Er 

ontstond een gebrek aan bouwlocaties door de beperkte moge

lijkheden van de radiale structuur, omdat er toen nog geen tech

nieken waren om de gronden achter de radialen geschikt te ma

ken voor (woning)bouw. De druk op de bebouwingsmogelijkheden 

langs de Hoogstraat en de Blaarthemseweg neemt verder toe. Op 

de ontwikkelingskaart van 1882 - 1920 (kaart 4.3) is te zien dat 

het lint verder verdicht. Het zijn voornamelijk arbeiderswoningen 

die op dat moment aan het lint worden gebouwd. De bouw van de 

arbeiderswoningen werd mogelijk gemaakt door opdeling van de 

oorspronkelijke grotere percelen. Door de hoge bebouwingsdruk 

aan het lint is het niet meer mogelijk om werkplaatsen en opslag

ruimtes direct aan het lint of naast de woning te bouwen, deze 

worden daarom achter de lintbebouwing gebouwd. 

Figuur 3.2: De Hoogstraat in 1904, met een continue bebouwing, met voornamelijk 
arbeiderswoningen. De stad was de straat, a/les wat te stad te bieden had, was aan 
het lint te vinden. Op de foto is ook duidelijk het spoor van de tramlijn te zien (bron: 
www.rhc-eindhoven.nl) 

1882 -1920 

Opvallend hierbij is dat verder naar het westen toe, de bebouwings

druk nog minder hoog is. De zuidzijde van wat nu de Blaarthemse

weg is blijft zelfs nagenoeg onbebouwd. En de bebouwing aan de 

noordzijde van de Blaarthemseweg wordt veelal herontwikkeld. Dit 

heeft waarschijnlijk te maken met dat, hoe verder men naar het 

westen gaat hoe verder men van Eindhoven af komt te liggen . 

Het profiel van het lint varieert tussen de 10 en de 14 meter. Het 

profiel van de Blaarthemseweg is breder dan die van de Hoogs

traat. Dit heeft te maken met dat er aan de Blaarthemseweg in 

deze periode voornamelijk nog boerderijen staan, die verder van 

de weg zijn gelegen. Vanaf ongeveer 1830 worden er aan de 

Hoogstraat arbeiderswoningen direct aan de straat gebouwd, hier

door is het profiel smaller geworden (figuur 4.2 en figuur 4.3) . 
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Figuur 3.3: Profiel van de Hoogstraat in 1920 (schaal 1:250) 
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Figuur 3.4: Profiel van de Blaarthemseweg in 1920 (schaal 1:250) 

Ter hoogte van het dorp 'Gestel' worden drie nieuwe opvallende ge

bouwen langs het lint gebouwd. Het zijn de neogotische kerk met 

bijbehorende pastorie (figuur 4.4) en het klooster. In 1909 gaf het 

kerkbestuur van de St. Lambertuskerk aan Wolter te Riele Gzn de 

opdracht om een nieuwe kerk met pastorie te ontwerpen, omdat 

de kerk daterende uit 1833 te klein was geworden. In 1972 had 

men de kerk willen sluiten en verkopen, dit had onherroepelijk tot 
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de sloop van de kerk geleid. Door de inzet van de dorpsgemeen

schap heeft men dit weten te voorkomen. Tot op heden is de kerk 

een herkenningspunt van het oude dorp Gestel. Vanaf 15 oktober 

1884 huisden de luster van Liefde uit Schijndel in Gestel. Het was 

de grote wens van de Gestelse inwoners om een liefdeshuis met 

zusters naar Gestel te halen. Grond en geld waren echter schaars. 

Vooral de familie Kerssemakers was van grote steun bij het tot 

stand komen van het klooster. lij stelde niet aileen de grond gratis 

beschikbaar maar verstrekte ook geld waar de bouw van kon wor

den bekostigd. In 1980 zijn de laatste zusters vertrokken, in 1983 

zijn er echter vier zusters teruggekeerd in het klooster om sloop of 

andere verregaande plannen te voorkomen. 

Figuur 3.5: Zicht op de nieuwe neogotische kerk met bijbehorende pastorie in 1916 
(bran: Oud Gestel, 1985) 

Aan het begin van deze periode vestigen zich ook een aantal grote 

fabrieken aan het lint. In de loop van de periode zijn deze fabrie

ken ook al flink uitgebreid. De fabrieken vestigden zich aan het 

lint, omdat er aan het begin nog ruimte was, de gronden goedko

per waren dan in het centrum, het lint dicht bij Eindhoven lag en 

het aanbod aan arbeiders groter was. lo vestigden zich aan de 

straat de sigarenfabriek "Keraco" (Kerssemakers - Rath & Co.), 

de linnen- en katoenweverij van de familie Kerssemakers en de 

schoenenfabriek van H.G. Dijkmans. Het enige wat anna 2009 nog 

rest van deze fabrieken is de villa "Huize Kera" bij de linnen- en 

katoenweverij. Het was in die tijd gebruikelijk dat er bij de fabriek 

een villa werd gebouwd voor de eigenaar van de fabriek. De familie 

Kerssemakers bezat verder langs het lint ook nog vele gronden en 

enkele villa's, waarvan de villa op het huidige adres Hoogstraat 

122 er een van is geweest. De andere villa's, naast "Huize Kera" 

en de villa op nr. 122, zijn in de loop der jaren gesloopt. De familie 

Kerssemakers kan gezien worden als een van de belangrijkste en 

rijkste families die in die periode aan de straat woonden. 

Uit een gemeenschappelijke onvrede van industrielen met de 

problemen van goederenvervoer en het pendelen van arbeiders 

ontstonden eind 1ge eeuw de exploitatiemaatschappijen voor 

de tramlijnen. In 1888 kreeg Eindhoven zijn eerste tram (kaart 

4.1.). En in 1896 ging de eerste spade de grond in voor de tramlijn 

Veghel - Eindhoven - Reusel, in 1897 was de lijn gereed. Deze 

tramlijn reed door de Hoogstraat en de Blaarthemseweg. Op vele 

plaatsen in de straat reed de tram rakelings langs de huizen. Aan 

de Hoogstraat / Blaarthemseweg leverde de tram een positieve 

bijdrage aan de levendigheid en de aantrekkelijkheid van de weg.: 

er ontstonden halteplaatsen met cafes en winkels (figuur 4.5). 

Figuur 3.6: De Hoogstraat in 1905, met aan de linkerzijde de tramha/te en cafe 
en aan de rechterzijde de sigarenfabriek van de familie Kerssemakers (bran: Oud 
Gestel) 

Daarnaast kwamen er steeds meer winkels en cafes bij doordat 

het lint als route naar het zuiden steeds belangrijker werd. AI bleef 

de hoofdbestemming langs het lint toch wei 'wonen' (kaart 4.5). 

Het personen- en goederenvervoer ontwikkelden zich gestaag, 

vooral door de toename van de industriele bedrijvigheid. Een na

deel van de groeiende industrie, zowel in Eindhoven als langs de 

radialen was wei dat de radialen dit verkeer moesten verwerken. 

Men probeerde door reconstructies aan het wegdek en straten

verloop zoveel mogelijk verbeteringen aan te brengen. Aanleg en 

onderhoud van de wegen waren een zaak van de overheid, echter 

de financiele middelen daarvoor ontbraken. De randgemeenten 

moesten zorgen voor de huisvesting en verkeersfaciliteiten ten be-



hoeve van de industrie in Eindhoven, terwijl zij daar zelf nauwelijks 

van profiteerden. De tramlijnen was dan ook een van de eerste 

aanleiding voor het begin van de gemeentelijke samenvoegingen. 

In 1915 werd naar aanleiding hiervan het intergemeentelijk over

leg in het leven geroepen tussen de zes gemeentebesturen, men 

maakte afspraken voor samenwerking en men ontwierp een plan 

voor 'Groot - Eindhoven' . In 1918 werd er een Aigemeen Uitbrei

dingsplan opgesteld door de architecten J. Cuypers en L.P.J. Koo

ken om de annexatie te begeleiden (kaart 4.2). Vooral Cuypers 

verwonderde zich over de situatie in Eindhoven. De ordening van 

de industrie in het centrum met daaraan de 6 a 7 kilometer lange 

radialen gaf volgens hem een toestand van abnormaliteit op al-
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lerlei gebieden. Er waren geen uitbreidingsplannen en de radialen .~ : 

waren in principe de enige uitbreidingsplaatsen. Ook de menging 

van functies langs de radialen werd door hem als abnormaliteit 

gezien "alles woont door elkaar". Het plan is meer een gewenst 

model dan een reeel plan, er wordt nauwelijks ingegaan op de 

problemen die er werkelijk waren, zoals de verkeerproblemen op 

de noord-zuid route. Typerend is de tuinstadachtige opzet van het 

plan. Ondanks dat het plan niet echt reeel is, heeft dit model tot 

ver na de Tweede Wereldoorlog de ontwerpen voor de verkeers

structuur beYnvloed (Beekman, 1982). 

De gemeente Gestel stond niet onwelwillend, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Tongelre, tegenover de annexatie. De Gemeenteraad 

van Gestel nam in 1914 een spontane motie aan om bij de ge

meente Eindhoven aan te dringen op een spoedige samensmelting 

(Jegerings, 1985). In 1920 is het dan zover en vindt de annexatie 

plaats van de vijftegen Eindhoven aan gelegen gemeenten Gestel, 

Strijp, Woensel, Tongelre en Stratum. 
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Figuur 3. 7: Reproductie van het Aigemeen Uitbreidingsplan voor de Gemeente Eindhoven, 
opgesteld door de architecten Cuypers en Kooken in 1918 (bron: Stadsontwikkeling 1900 
·1960) 
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1. Er vinden grote verdichtingen plaats aan de Hoogstraat door de bouw van voornamelijk arbeiderswoningen. Werkplaatsen 

en opslagruimtes worden door ruimte gebrek aan het lint achter de woning gebouwd. De bebouwingsdruk is hoog door 

de industriele expansie; De Kerkstraat (Blaarthemseweg) blijft hierbij achter, het bestaande wordt veelal herontwikkeld . 

2. Onder invloed van de industriele expansie worden ook een aantal grate fabrieken aan het lint gebouwd, zoals een sigaren

fabriek, een linnenfabriek en een schoenenfabriek. 

3. In het dorp Gestel wordt een nieuwe kerk met bijbehorende pastorie en een klooster gebouwd. Door het groeiend aantal 

inwoners in de oude kerk te klein geworden. 

2 
.8: Het witte gebouw in het midden IS de linnen-

fabriek met rechts de bijbehorende villa van de eigenaar 
(bron : www.theoldhometown.com/eindhoven) 

Figuur 3.9: De ontwikkeling van de bebouwing en de perce/en aan de Hoogstraat / B/aarthemseweg 1882 - 1920 

I 
I 

\. 
\ 

\ 

Legenda 

02050 100 200 500 m 

- '!.... . 
- 10 "J 



II! 
I 

..-. 
t.

 
I 

• III 

I 
I 

. 
! 

I 
I 

! 



1. De bebouwing langs het lint heeft overwegend een woonfunctie. 

2. Vestiging van de eerste winkels en cafes langs het lint. deze zijn vooral gevestigd aan het oostelijk deel van de Hoogstraat 

bij Eindhoven en in en rondom het dorp. 

3. In 1896 wordt de tramlijn aangelegd in de Hoogstraat en Kerkstraat. er ontstonden halteplaatsen met cafes en winkels. 

Figuur 3.11: Het gebruik van de bebouwing aan de aan de Hoogstraatj Blaarthemseweg in 1920 
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Figuur 4.2: Het uitbreidingsplan voor Eindhoven, opgesteld na 
de annexatie in 1922, door de directeur van Gemeentewerken 
G. C. Koo/s. Het plan borduurt voort op het plan van Cuypers en 
Kooken met twee ceintuurbanen. Koo/s vindt, dat de structuur 
van de nieuwe stad aileen maar een aanvulling nodig heeft 
op de bestaande radiale structuur, die de ruggengraat van het 
geheel moet blijven. Hij geeft hierbij aan dat de radiale structuur 
representatief is voor een natuurlijk gegroeide stad. Daarnaast 
moeten er twee ceintuurbanen komen: een binnenceintuurbaan om 
de route door het centrum te ontlasten en een buitencentuurbaan 
om de randdorpen met elkaar te verbinden. Andere belangrijke 
punten uit het plan zijn dat de relatie van de binnenstad met de 
randdorpen verbeterd moet worden en in Gestel moet een kanaal 
met havencomplex worden aangelegd waar de industrie vanuit de 
binnenstad en de radialen naar verplaatst kan worden, omdat die 
een evenwichtige functieopbouw en een efficiente verkeersstructuur 
belemmeren (bron: Stadsontwikkeling 1900 - 1960). 
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Figuur 4.1: De gemeente Eindhoven in 1941. De 
eerste uitbreidingswijken in Gestel en ook in de andere 
stadsdelen worden gebouwd, de uitbreidingen zijn 
veelal particuliere initiatieven (bron: Morfo/ogische Atlas 
Eindhoven) 
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Veel ontwikkelingen aan de Hoogstraat en de Blaarthemseweg 

vinden veelal plaats In de eerste helft van deze perlode onder 

invloed van de economische hoogconjunctuur. De bebouwings

druk Is hoog en arbelderswonlngen moeten plaats maken voor 

mlddenstandswonlngen. Ais In 1929 de economische situatle 

vers/echtert stagneren ook de ontw/kkellngen aan het lint. 

In 1922 wordt door C. Kools, directeur Gemeentewerken, het uit

breidingsplan voor Eindhoven opgesteld (figuur 5.2). Het is een ver 

uitgewerkt plan, waarbij de vormgeving sterk is doorgevoerd en 

het vraagt om grote ingrepen in de bestaande situatie. Het uitbrei

dingsplan borduurt niet aileen voort op het plan van Cuypers en 

Kooken uit 1918, Koois neemt ook een aantal punten over uit het 

plan. In de opzet voor de stedebouwkundige structuur van de stad 

onderschrijft hij dan ook dezelfde doelstelling als zijn voorgangers: 

het oplossen van de verkeersproblemen op de noord-zuid 

route; 

de vergroting van het centrumgebied en de tangenten tussen 

de radialen (figuur 5.2). 

Het uitbreidingsplan heeft in deze periode nog weinig invloed op 

het lint, maar in latere peri odes zal het plan een grote invloed krij

gen op de ontwikkeling. Het plan heeft tot ver na de Tweede We

reldoorlog gediend als basis voor nieuwe uitbreidingsplannen. De 

gemeente heeft bij het uitvoeren van het uitbreidingsplan vooral 

aandacht voor het centrum. In het centrum spelen namelijk de 

grootste problemen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed 

aan de aanleg van de binnenceintuurbaan, grachten worden ge

dempt en er worden grote doorbraken gemaakt. 

De bebouwingsdruk aan het lint is heel erg hoog. Onder invloed van 

de economische welvaart tussen 1920 en 1929 maakt de bebou

wing aan het lint een grote ontwikkeling door. Daarnaast ontstond 

er als gevolg van de expansie een ruimtegebrek in het centrumge

bied en stegen de grondprijzen. Men ging hierdoor uitwijken naar 

de toch al volle radialen. De eerste orde aan het lint is nagenoeg 

helemaal volgebouwd, de eerste orde is de bebouwing die direct 

aan het lint is gelegen en georienteerd. Er werd een begin gemaakt 

met het bouwen van woningen achter de bebouwing aan de eerste 

orde, er ontstaat zo een tweede orde aan bebouwing. Deze ontwik

keling vindt vooral plaats aan de noordzijde van het lint, gezien 

vanaf de Baarsstraat richting het westen. Deze woningen aan de 

1920 -1940 

tweede orde worden georienteerd aan de dan nog bijna onbebouw

de Laagstraat (figuur 5.6.). De woningen en de winkelwoningen ten 

noorden van de Hoogstraat en de Blaarthemseweg hebben diepe 

percelen die doorlopen tot aan de Laagstraat. Om bebouwing aan 

de tweede orde mogelijk te maken werd het perceel ongeveer door 

midden gedeeld, zodat er een nieuw bouwperceel ontstond aan de 

Laagstraat. Het nieuwe perceel werd in veel gevallen nog verder 

opgedeeld om meerdere woningen op het nieuwe perceel mogelijk 

te maken. De percelen achter de woningen of winkelwoningen wor

den steeds minder gebruikt als moestuin. Het belang van diepe 

percelen werd hierdoor minder. Er is een tegengestelde ontwikke

ling gaande op perceelniveau tussen de eerste en de tweede orde. 

De grotere percelen aan de eerste orde zijn nagenoeg allemaal 

opgedeeld. Door de toenemende welvaart worden de opgedeelde 

percelen in een aantal gevallen weer samengevoegd tot een gro

ter perceel. Terwijl aan de tweede orde nog steeds opdeling van 

de percelen plaats vindt. Daarnaast stijgt door de economische 

welvaart de levensstandaard en veel arbeiderswoningen moeten 

plaats maken voor betere woningbouw (middenstandsklasse wo

ningen) of winkelpanden. 

Door de economische welvaart kunnen ook steeds meer mensen 

een woning kopen in plaats van huren. Omdat het investeren in 

een eigen woning loont, worden de woningen uitgebreid. Zo wor

den er aanbouwen aan de woningen gemaakt en worden er dakka

pel len op de zolderverdieping geplaatst. Daarnaast worden steeds 

meer woningen verbouwd tot winkelwoning. Dit is ook terug te zien 

op de functiekaart van 1940 (figuur 5.7), er komen steeds meer 

winkelwoningen en horecagelegenheden langs het lint, al is de 

hoofdfunctie nog steeds wonen. Naast dat er woningen worden 

verbouwd tot winkelwoning, worden er ook magazijnen en werk

plaatsen achter de (winkel)woningen gebouwd. Naast de woning 

was simpelweg geen ruimte en achter de woning vaak meer dan 

voldoende. 

Vrij onverwachts vindt in 1929 de 'beurskrach' in New York plaats. 

Als gevolg hiervan zakt de economie in elkaar en de bouw van (so

ciale) woningen komt door geldgebrek niet aileen aan het lint stil 

te liggen, maar bijna overal in Eindhoven. Het was niet aantrekke

lijk om aan het lint te bouwen, omdat deze al bijna helemaal dicht 

was gebouwd, slopen en herbouw was te duur. De uitbreidingen 

die ondanks de beurskrach nog plaats vinden, liggen op gronden 
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Kaart 4.4: Het uitbreidingsplan van De Casseres uit 1932. Het plan is in 
hoofdzaak een verkeersplan. In het gebied binnen de eerste rondweg worden 
geen nieuwe funcUes ontworpen. Buiten de rondweg wordt een nieuwe 
samenhang van buurten en wegen gepland. Het ontwerp is begrensd door 
de buitenste ringbaan (bron: Stadsontwikkeling 1900 - 1960) 

.. 

Figuur 4.3: Het streekplan uit 1932 van De Casseres. Eindhoven is het centrum 
van de regio Z.O.-Brabant (bran: Stadsontwikkeling 1900 -1960) 
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die gemakkelijk te werven waren zoals aan de Blaarthemseweg 

waar nog onbebouwde percelen zijn of op gronden achter de ra

dialen. Vaak was in deze gebieden de belangrijkste infrastructuur 

al aangelegd naar aanleiding van het plan van Kools, zoals het 

plan aan de Bennekelstraat in Gestel waar de gronden 'al jaren 

rijp' lagen. Ook werden de veelal particuliere plannen langs het 

lint, van v66r 1929 nog wei ten uitvoer gebracht. Daardoor werden 

er nog veel woningen voor de middenstandsklasse gebouwd, al 

werden deze vaak wei somberder uitgevoerd. Door het overschot 

aan middenstandswoningen leidde dit tot een leegstand in deze 

bebouwingstypologie. Ondanks het woningtekort kwamen door de 

hoge huurprijzen ook arbeiderswoningen leeg te staan. 

-' ..... -..-

Figuur 4.5: Hoek Hoogstraat met de Gestelsestraat in 1940, gezien richting 
het centrum. Rechts zijn de nieuwe middenstandswoningen te zien (versoberd 
uitgevoerd) en links nog de oorspronkelijke arbeiderswoningen (bron: www. 
theoldhometown.com/eindhoven). 

In 1930 presenteert De Casseres, in samenhang met het uitbrei

dingsplan voor Eindhoven, het eerste streekplan (figuur 5.4 en 

figuur 5.5) voor zuidoost Brabant. Het uitbreidingsplan voor Eind

hoven is in hoofdzaak een verkeersplan. In het plan komen een 

aantal belangrijke punten overeen met het vorige plan van Kools, 

zoals de aanleg van de ceintuurbanen en het verplaatsen van de 

industrie. Het stimuleren van de stadsontwikkeling was de voor

naamste doelstelling van het streekplan. Ais men een stimulering 

van de stedelijke ontwikkeling v~~r Eindhoven wilde, dan moest 

er op de eerste plaats een regionaal beleid worden gevoerd. Stad 

en regio zouden 'een evenwichtig geheel' moeten vormen, maar 

de stedelijke concentratie van werk, wonen en voorzieningen ko

men op de eerste plaats. Het verbeteren van de infrastructuur, de 

aanleg van wegen en verbindingen dienen als basis voor de stad

sontwikkeling. 

Naar aanleiding van het streekplan van De Casseres uit 1930 

wordt er tussen 1930 en 1935 veel geld besteed aan het uitvoe

ren van rooilijncorrecties aan de Hoogstraat en de Blaarthemse

weg in plaats van de woningbouw weer op gang te helpen die als 

gevolg van de economische situatie stil is komen te liggen. De roo i

lijncorrecties werden uitgevoerd om ruimte maken voor de steeds 

groter wordende verkeersstromen. Het profiel van de Hoogstraat 

wordt hierdoor verbreed van 10 a 11 meter naar ongeveer 13 me

ter (figuur 5.2). en de Blaarthemseweg van 13 a 14 meter naar 16 

a 17 meter (figuur 5.3). 

, 
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Figuur 4.6: Profiel van de Hoogstraat in 1940 (schaal 1:250) 
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Figuur 4.7: Profiel van de Blaarthemseweg in 1940 (schaal 1:250) 
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In het kader van het verbeteren van de infrastructuur is De Cas

seres een groot voorstander van de uitbreiding van het openbaar 

vervoer, hij denkt hierbij zelfs aan elektrificatie van het interlokale 

tramlijnennetwerk. Echter wordt aan het einde van de jaren '20 de 

concurrentie van de bus en de vrachtwagens zo groot dat de glo

rietijd van de tram voorbij was. Op 25 maart 1929 startte dezelfde 

maatschappij met een bus exploitatie van Eindhoven naar Reusel. 

In 1930 werd de rails in de Hoogstraat en de Blaarthemseweg 

nog wei naar het midden verlegd, maar op 15 mei 1935 werd het 

personenvervoer gestaakt en op 10 januari 1937 volgde het goe

derenvervoer. Aan het eind van de periode waren aile tramlijnen in 

Eindhoven opgeheven. 

Ondanks de slechte economische situatie stond de groei van het 

industriele apparaat langs het lint niet stil, er ontstonden discre

panties in de ontwikkeling, de woningbouw lag stil en er was geen 

geld voor de aanleg en onderhoud van infrastructuur. Door het 

ontbreken van financiele middelen bij de gemeente was het ei

genlijk niet mogelijk om de verplaatsing van de industrie mogelijk 

te maken. De industrie bleef waar ze was en breidde op die plaats 

uit. Van de door Koois en later ook door De Casseres voorgestelde 

verplaatsing naar de industrieterreinen, langs het nieuwe kanaal 

in Gestel is dan ook geen enkele sprake (Beekman, 1982). 



1. De eerste orde aan het lint is nagenoeg helemaal volgebouwd, aan de zuidzijde van de Blaarthemseweg worden nu ook 

woningen gebouwd. Ondanks de hoge bebouwingsdruk liggen er nog wei gronden leeg aan de Blaarthemseweg. Doordat 

de eerste orde nagenoeg helemaal is volgebouwd wordt er een begin gemaakt met het bouwen aan de tweede orde. Deze 

woningen worden georienteerd aan de Laagstraat. 

2. Door de economische welvaart van 1920 tot 1929 stijgt de levenstandaard en moeten arbeiderswoningen plaatsmaken 

voor middenstandswoningen. 

3. De aanwezige fabrieken langs het lint breiden zich verder uit, ook komen er een aantal nieuwe grote fabrieken bij. 

4. Ten westen van de spoorlijn worden, onder invloed van het streekplan van De Casseres, tussen 1930 en 1935 rooilijncor

recties uitgevoerd. 
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Figuur 4.8: De ontwikkeling van de bebouwing en de percelen aan de Hoogstraatj Blaarthemseweg 1920 - 1940 
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1. Onder invloed van de economische hoogconjunctuur komen er steeds meer winkels en cafes langs het lint. De diversiteit 

aan de functies wordt steeds groter. De winkels en de cafes bevinden zich vooral ten oosten van het dorp. 

Figuur 4.9: Winkels aan het lint. De winkels zijn gevesitigd in 
tot winkelwoning verbouwde arbeiderswoningen (bron: www. 
theoldhometown.com/eindhoven) 
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Kaart 4.10: Het gebruik van de bebouwing aan de aan de Hoogstraat / Bfaarthemseweg in 1940 
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Figuur 5.2: Het algemene uitbreidingsplan uit 1946 is een vlekkenplan in hoofdzaak, 
waarin de grotelijnen de ontwikkelingen worden aangegeven. De opvallenste aspecten in 
het plan zijn de uitbreidingen op grondgebied van de gemeenten Veldhoven en Waalre. Het 
centrum zou zich moeten uitbreiden richting Gestel. De problemen doen zich voor in de ge
bieden 1 en 2. Ingebied 1 moet een doorbraak gemaakt worden voor de weg naar Tilburg. 
In gebied 2 is sprake van een tweede ring via de Edenstraat. Op de kaart is de tweede ring 
nog niet compleet (bron: Stadsontwikkefing 1900-1960) 
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Figuur 5.1: De gemeente Eindhoven in 1961. De 
ringbaan en de tangent zijn bijna volledig aangelegt, 
aileen zijn deze nog niet volledig aanges/oten in Gestel 
en deels in Tongelre. Er zijn grote uitbreidingswijken 
gebouwend in Gestel en in Stratum. De uitbreidingswijk 
De Bennekel komt nog uit een vooroorlogsplan. Naast 
de uitbreidingswijken wordt ook de Karel de Grotelaan 
aangelegt en de eerste delen van het Rijkswegennetwerk 
rondom Eindhoven (bron : Morfologische Atlas Eindhoven) 
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De Hoogstraat en de Blaarthemseweg blljven In de Tweede We

reldoorlog gevrljwaard van verwoestlngen. Vooral het centrum 

van Eindhoven krijgt het zwaar te verduren, zeker als deze op 6 

december gebombardeerd wordt. In deze perlode vinden er re

latlef welnlg ontwikkellngen plaats aan het lint. Vooralln de pe

r/ode van 1940 - 1955 liggen de ontwlkkellngen aan de straat 

zo goed a/s stll. Deze neergang /n de ontw/kkellngen heeft meer

dere oorzaken. A/s eerste de econom/sche malaise, deze ma

laise komt nog voort u/t de beurskrach In 1929 en die versterkt 

wordt door de Tweede Were/door/og. Ten tweede komt d/t door 

de aan/eg of nog aan te /eggen infrastructure/e voorzien/ngen 

op stadsn/veau zoals de ring en de nleuwe radlaa/, de Kare/ de 

Grote/aan. Het was namelijk zonde om /n deze geb/eden te in

vesteren, a/s deze toch ges/oopt zouden moe ten gaan worden. 

Over het gehee/ gez/en zijn de ontwikkellngen aan het lint een 

stuk m/nder Ingrljpend /n vergelijking met de per/ode voor de 

oor/og. D/t /s ook terug te zien op de ontwlkkellngsflguur (flguur 

6.4). Er hebben z/ch maar enke/e veranderlngen voorgedaan ten 

opz/chte van de voorgaande per/ode. 

In 1946 komt de Dienst Gemeentewerken met een algemeen uit

breidingsplan. Het plan is ge"lnspireerd door de gedachte dat Eind

hoven zou moeten groeien van 133.000 inwoners in 1946 naar 

225.000 in 1980. Dus ook het centrum van de stad moest groei

en, het moest representatief zijn en de verdere stadsontwikkeling 

stimuleren. De gemeente heeft in het plan dus vooral aandacht 

voor de ontwikkeling van de binnenstad, de algemene verkeers

structuur, met de woningnood en de gedachte van de grote inwo

nersgroei met de daarbij behorende uitbreidingen. Hierdoor was 

er totaal geen aandacht meer voor het deel tussen het centrum

gebied en de stadsuitbreidingen. Het tussengebied werd aileen 

gebruikt om de gewenste infrastructuren te kunnen realiseren. 

Door de onzekerheid over de toekomst van de 'vogelvrije zone' vin

den er tot 1960 bijna geen ontwikkelingen plaats aan dit gedeelte 

het lint. Investeringen zouden namelijk door een infrastructurele 

verandering weer teniet kunnen worden gedaan. De onzekerheid 

wordt nog verder vergroot als in het uitbreidingsplan van 1950 de 

ring rond de binnenstad wordt verplaatst van de Edenstraat naar 

de Van Meursstraat, om de uitbreiding van de binnenstad richting 

Gestel mogelijk te maken. 

1940 -1960 
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Figuur 5.3: Tussen het centrum en de uitbreidingswijken achter de stadsring, 
bevindt zich een zone waarvoor geen duidelijk beeld bestaat van de te nemen 
maatregelen, verkeerswegen worden zonder verder te kijken, doorgebroken (bron: 
Stadsontwikkeling 1900 . 1960). 

De gemeente stond na de oorlog op het gebied van woningbouw 

voor een grote opgave. Eindhoven heeft dan het grootste woning

tekort van Nederland. In de oorlogsjaren is er geen socia Ie wo

ningbouw gerealiseerd, hetgeen de situatie niet ten goede kwam. 

In 1946 zijn er bijna 400 woningen in aanbouw ten noorden van 

de Bredalaan en in de Bennekelse Akkers. Deze bouwprojecten 

komen echter nog voort uit oudere vooroorlogse plannen o.a. uit 

het plan van De Casseres. De Bennekelse Akkers is gelegen ten 

zuiden van de Hoogstraat en de Blaarthemseweg. De percelen 

aan de zuidzijde van het lint, vanaf het plein richting het westen, 

worden percelen ingekort om de aanleg van de Bennekelse Akkers 

mogelijk te maken. Het inkorten van de percelen aan de zuidzijde 

kan ook gezien worden als het bouwen aan de tweede orde. Deze 

ontwikkeling verschilt echter wei ten opzichte van de ontwikke

ling aan de noordzijde. Aan de noordzijde vindt dit perceelsgewijs 

plaats, terwijl het aan de zuidzijde in een keer plaatsvindt aan aile 

percelen. Om het tekort aan woningen enigszins op te kunnen 

lossen worden er in 1947 een aantal gebieden aangewezen voor 

woningbouw, zoals Genderdal direct gelegen ten noorden van de 

Hoogstraat en de Blaarthemseweg. Bij de aanleg van de nieuwe 

wijken Bennekelse Akkers en Genderdal fungeert het lint als het 

ware als een barriere. De wijken worden aangelegd zonder enige 

aandacht te schenken aan het lint. Het lint wordt gezien als een 

gegeven. De Hoogstraat met bijbehorende achterstraten, zoals de 

Laagstraat en de Gestelsestraat zijn historisch gegroeide structu

ren, waaraan niet verder kan worden gebouwd. Door het lint heb-
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ben de wijken aan de noordzijde en aan de zuidzijde van het lint 

geen relatie met elkaar. 

Na de oorlog kreeg men een andere kijk op de infrastructuur en 

de verkeerstechnische ingrepen. Men veronderstelde dat verkeer 

de groei van de stad zou stimuleren. De radialen moesten tot aan 

het centrum worden doorgetrokken en het centrum zelf moest in 

twee richtingen doorsneden kunnen worden. Er worden ook nieu

we radialen gepland die breder van opzet zijn dan de bestaande 

radialen, dit om het regionale verkeer te kunnen afhandelen, zoals 

de Karel de Grotelaan, de Kennedylaan en de Eisenhouwerlaan. 

De aanleg van deze nieuwe radialen zou grote gevolgen gaan heb

ben voor de verkeersafwikkeling op de bestaande radialen. Echter, 

door geldgebrek konden niet aile gewenste wegen worden aange

legd. Zo waren in 1960 de meeste nieuwe radialen nog niet vol

tooid , net zoals de ringweg. Doordat de Karel de Grotelaan nog niet 

kan worden aangesloten op de bestaande infrastructuur, speelt 

het lint nog steeds een hele grote rol bij de verkeersafwikkeling. 

Veel verkeer vanuit het zuiden komt via het lint Eindhoven binnen, 

plus dat ook het lokale verkeer nog gebruik maakt van het lint. 

Qua verkeersafwikkelingen is het dus druk aan het lint, naast dat 

niet aileen de Karel de Grotelaan nog niet klaar is, neemt ook het 

autoverkeer in deze periode enorm toe. 

Figuur 5.4: Luchtfoto van de uitbreidingswijk Genderdal, op de foto is te zien dat de 
Karel de Grotelaan al wei is aangelegd maar nog niet is aanges/oten (bron: www. 
theoldhometown.com/eindhoven 

Terwijl de ontwikkelingen voor verkeersmaatregelen steeds in

grijpender worden, verdwijnt de aandacht voor de voorzieningen 

in het openbaar vervoer. De tramlijnen zijn in de vorige periode 

al opgeheven en ook de treinverbinding, die de Hoogstraat door

snijdt, naar Belgie dreigt te verdwijnen. Er werd ingezet op de be

reikbaarheid per auto. Er was echter wei behoefte aan een goed 

openbaar vervoersnetwerk, zeker vanuit de nieuwe woonbuurten 

aan de rand van de stad. De slechte kwaliteit van het openbaar 

vervoer vertraagde het herstel van het stadscentrum, terwijl in an

dere steden een enorme bloei van het openbaar vervoer in relatie 

tot een herstellend stadscentrum was te zien. De reden van de 

slechte kwaliteit van het openbaar vervoer komt doordat deze in 

particuliere handen was en, niet zoals bij het overgrote deel van de 

steden, in de handen van de gemeente. 

Tot de mobilisatie in 1939 reed het treintje heen en weer naar 

Belgie, maar het zou geen lang leven meer beschoren zijn. Tijdens 

de oorlog was er geen personenvervoer, maar werd het lijntje wei 

gebruikt voor militaire goederen. Na de oorlog werd het personen

vervoer nog tijdelijk hervat maar dit stopte weer in 1953, waarna 

in 1959 de spoorlijn werd opgebroken. De spoorlijn naar Valkens

waard / Belgie werd opgeheven, omdat de spoorbaan bij nieuwe 

ontwikkelingen in Gestel te veel een barriere zou kunnen gaan 

vormen. Het enige wat nog herinnert aan deze spoorlijn is het sta

tionshuisje op de hoek van de Hoogstraat en de Hagenkampweg 

Zuid. 

Vanaf 1952 trekt de economie weer aan en vinden er weer en

kele particuliere initiatieven plaats. Deze initiatieven vinden vooral 

plaats buiten de 'vogelvrije zone', zoals aan de zuidzijde van de 

Blaarthemseweg en aan de tweede orde van het lint, die geori

enteerd is aan de Laagstraat. Deze initiatieven vinden plaats op 

'lege' plaatsen aan het lint, omdat dit de goedkoopste plaatsen 

zijn om te bouwen. De economie trekt al wei aan maar is nog niet 

optimaal. Men zoekt daarom naar de goedkoopste en meest voor 

de hand liggende locaties. 

Zeker aan de Hoogstraat groeit vanaf de jaren '50 het winkel be

stand gestaag, aan de Blaarthemseweg is deze ontwikkeling min

der (figuur 6.5). Naast dat er veel winkels bijkomen, worden ook 

veel winkelwoningen uitgebreid. Rond 1960 zijn ook bijna aile 

winkelwoningen in particulier bezit gekomen, waardoor het loont 

om zowel de winkel als het woongedeelte uit te breiden. Deze uit-



breiding betekent niet aileen een grotere omzet, maar ook dat de 

waarde van de woning stijgt. Het winkelbestand groeit onder een 

aantal invloeden: 

De uitbreidingen in Gestel vergroten het afzetgebied. Ondanks 

de nieuwe opzet van de wijken met een buurtcentrum voor de 

dagelijkse voorzieningen, blijft het winkelbestand aan het lint 

daardoor groeien. 

Het winkelbestand groeit ook mede doordat het centrum ver

der uitbreidt, het oostelijk gedeelte van het lint begint steeds 

meer bij het centrum te horen. 

Grondprijzen zijn aan de radialen een stuk lager dan in het 

centrum. De straat is daarom een aantrekkelijke locatie ge

worden voor bedrijven en winkels. 

Ondanks de visie van de gemeente dat de radialen zich zouden 

moeten ontwikkelen tot stedelijk niveau, hebben de winkels aan 

het lint een beperkt afzetgebied. Naast dat het winkelbestand aan 

het lint flink groeit, breiden ook de fabrieken die langs het lint zijn 

gelegen uit. Daarnaast komen er ook een aantal kleine fabrieken 

bij die achter de (winkel)woningen zijn gelegen. Het gaat hierbij 

veelal om autogarages. Wederom is er in deze periode geen enkele 

sprake van verplaatsing van de grote fabrieken. Er vestigt zich zelf 

een nieuwe grote fabriek aan de straat de NV Matrassenfabriek. 

Figuur 5.5: Vanuit de Grote Berg een zieht op het begin van de Hoogstraat. Op de 
foto is te zien dat er een veel winkels aan het lint zijn bijgekomen. Ook nieuwe be
bouwingstypologieen zijn aan het lint toegevoegd (bron: Oud Gestel) 
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1. Door de slechte economische situatie vinden er in deze periode weinig (her)ontwikkelingen plaats. De ontwikkelingen 

die plaats hebben gevonden zijn van na 1955 en zijn gebouwd op gronden die gemakkelijk te verwerven en onbebouwd 

waren, zoals aan de Blaarthemseweg en aan de Laagstraat (tweede orde). Sloop en herbouw waren simpelweg te duur. 

2. Bij de gronden aan de zuidzijde van de Hoogstraat en de Blaarthemseweg, ten westen van het dorp, worden percelen 

ingekort om de vooroorlogse wijk de Bennekelse Akkers mogelijk te maken. 
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Figuur 5.6: De ontwikkeling van de bebouwing en de perce/en aan de Hoogstraat/ B/aarthemseweg 1940 - 1960 
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1. Het winkelbestand aan de Hoogstraat groeit vanaf 1950 gestaag, ook worden bestaande winkels uitgebreid. Het winkel

bestand aan het lint groeit door de uitbreidingen in Gestel, het oostelijk gedeelte gaat steeds meer bij het centrum horen 

en de grondprijzen zijn lager dan in het centrum. 
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Figuur 5.7: Het gebruik van de bebouwing aan de aan de Hoogstraat / Blaarthemseweg in 1960 
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Figuur 6.1: De gemeente Eindhoven in 1980. De ringbaan en het tangent zijn gereed gekomen, ook de Karel de 
Grotelaan is aangesloten. De laatste open gebieden in Gestel worden volgebouwd. Ook in het stadsdeel Woensel is er 
flink gebouwd (bron: Morfologische Atlas Eindhoven) 



Veel Infrastructurele projecten die in de vorige periode in gang 

zljn gezet komen In deze perlode gereed. De Karel de Grotel

aan wordt aangesloten, die van grote Invloed Is geweest op de 

verkeersafwlkkeling op de Hoogstraat en de Blaarthemseweg. 

En de laatste delen van de stadsrlng en de ring om het centrum 

worden aangelegd. De gemeente heeft nog steeds de visie dat 

goede infrastructuur de groei van de stad stimuleert, deze vis Ie 

wordt nog verder versterkt door de modernlstlsche werkwijze. 

Deze infrastructurele projecten hebben gezeorgt voor grote ver

anderlngen aan het lint. 

Onder invloed van deze infrastructurele projecten vonden aan het 

lint vinden vanaf ongeveer halverwege de jaren '60 grote verande

ringen plaats (figuur 7.2). Zo werd ter hoogte van de Botstraat en 

de Kreeftstraat het lint doorbroken, om zo het laatste deel van de 

ring aan te kunnen leggen. Aan beide zijden van het lint (figuur 7.1) 

worden een flink aantal panden, veelal woningen, gesloopt. Ook de 

linnenfabriek van de familie Kerssemakers en de schoenenfabriek 

van Dijkmans moeten wijken voor de aanleg van de ring. Uiteinde

lijk werd toch besloten om de ring om de binnenstad ter hoogte 

van de Edenstraat aan te leggen. Was de Edenstraat eerst nog een 

zijstraat was van de Hoogstraat zou nu het gaan verworden tot een 

grote doorgaande route en onderdeel gaan uitmaken van de cen

trumring. Om deze aansluiting te maken moesten aan beide zijden 

een aantal panden gesloopt worden. Aan de noordzijde moest de 

Edenstraat worden verbreed, om een goede aansluiting te kunnen 

maken (figuur 7.2). De continu'iteit van het lint raakte door deze 

twee doorbraken ernstig verstoord. 

In de jaren '70 begint men met de sloop van de panden aan de 

Blaarthemseweg om de aansluiting van de Karel de Grotelaan mo

gelijk te maken. Daarnaast worden er ook huizen gesloopt om het 

plan Genderdal, ten noorden van het lint te kunnen voltooien. Door 

deze twee ontwikkelingen wordt bijna de gehele Blaarthemse

weg gesloopt. Zo wordt op een pand na aan de noordzijde vanaf 

de Grieglaan, aile bebouwing gesloopt. Aan de zuidzijde van de 

Blaarthemseweg wordt aile bebouwing vanaf de Tinelstraat ge

sloopt. Door deze sloop wordt het lint verkort, het lint loopt nu 

nog 'maar' tot de Tinelstraat. Het overige deel van de ruimte is bij 

de Karel de Grotelaan getrokken (figuur 7.3). Door de aanleg van 

de Karel de Grotelaan verliest het lint zijn functie als doorgaande 

route van en naar het zuiden. De verkeersfunctie is hierdoor flink 

1960 -1980 

Figuur 6.2: Zicht op de nieuwe kruising tussen de Hoogstraat en de stadsring. Op 
de hoek zit nu een autogarage, voor de doorbraak zat hier de linnenfabriek (bron: 
www.theoldhometown.com/eindhoven). 

Figuur 6.3: Sloop van enkele pan den aan de Hoogstraat in 1962, om de verbreding 
en de aansluiting van de Edenstraat op het tangent mogelijk te maken (bron: www. 
theoldhometown.com/eindhoven). 

Figuur 6.4: Zicht op de bebouwing aan de Blaarthemseweg in 1970, welke kort 
hierna gesloopt om de aansluiting met de Karel de Grotelaan mogelijk te maken. 
Aan de rechterzijde hebben tot de sloop altijd nog een paar voormalige boerderijen 
gestaan (bron: Stadsontwikkeling 1900-1960) 
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verminderd. Echter blijft er ook een groot gedeelte van het auto

verkeer gebruik maken van het lint, zeker het 'bestemmingsver

keer' voor de woonbuurten ten zuiden van de Karel de Grotelaan. 

Mede door de groeiende welvaart, blijft het lint een interessante 

vestingplaats voor winkels, die steeds groter worden en ook een 

steeds groter afzetgebied krijgen. In de jaren '60 is de welvaart en 

de groeiende economie die vanaf 1952 is ingezet nog steeds goed 

merkbaar. Winkelwoningen vanuit arbeiderswoningen zij versleten 

en te klein geworden. Er vindt een schaalvergroting plaats in de be

bouwing en percelen. Eigenaren bezitten meerdere percelen naast 

elkaar die worden samengevoegd. Het type dat hier ontstaat is de 

winkel met bovenwoning. 

In de jaren '70 doen de projectontwikkelaars en bouwmaatschap

pijen hun intrede. Deze partijen kopen langs de radialen meer

dere, vaak verouderde, panden die naast elkaar gelegen zijn om 

ze te slopen en er vervolgens grootschalige nieuwbouw voor in de 

plaats te zetten. Dit gebeurt vaak zonder een stedebouwkundige 

visie (Beekman, 1982). Er werd aileen naar de behoefte van het 

moment gekeken, niet zelden vanuit een economisch oogpunt 

(Dienst stadsontwikkeling, 1988). Dit gebeurde vanuit de visie dat 

Eindhoven een zakencentrum moest worden en dat de radialen 

hierbij een stedelijk karakter moesten krijgen (Beekman, 1982). 

Er zijn ingrepen gedaan in de oude radialen zonder dat er iets we

zenlijks werd gerealiseerd. Er ontstonden open plaatsen langs de 

radialen, omdat er op sommige plaatsen niets anders kon worden 

bedacht, dan parkeren. Invullingen vonden plaats door middel van 

losse deelplannen. Deze deelplannen hadden de negatieve eigen

schap de bestemming van de omgeving af te snijden. Aan het eind 

van de jaren '70 zit de stadsplanning op een dieptepunt, terwijl er 

toch behoefte aanwezig is om te bouwen. De belangstelling groeit, 

er komen financiele middelen vrij. Echter zijn er veel tegenslagen 

te verwerken, na diverse tevergeefse pogingen steekt men de 

energie liever in de omringende wijken dan in de radialen (Dienst 

stadsontwikkeling, 1988). 

Vooral aan de Hoogstraat treedt er grootschaligheid op als in het 

begin van de jaren '70 de projectontwikkelaars en bouwmaat

schappijen hun intrede doen. Deze grootschaligheid uit zich in 

twee bebouwingstypologieen. De eerste typologie is de winkel met 

drie a vier lagen appartementen, dit type is ontwikkeld omdat er 

steeds meer vraag kwam naar ruimte aan het lint. Het tweede type 

is het kantoor. Midden jaren '70 wordt het eerste kantoor gebouwd 

nabij de kruising met de ring. De kantoren komen voort uit de vi

sie dat Eindhoven een zakencentrum moet worden. Bij beide ty

pes wordt geen rekening gehouden met de bestaande structuren 

en met de inpassing in de omgeving. Achter de gebouwen wordt 

geparkeerd en de appartementen worden ook via de achterzijde 

ontsloten. Deze twee types zijn zonder enkele stedebouwkundige 

visie ontwikkeld en gebouwd. 

Figuur 6.5: Links hebben de eerste vernieuwingen plaats gevonden, na de intrede 
van de projectontwikkelaars. De oorspronkelijke arbeiderswoning op de voorgrond, 
worden binnenkort ook vervangen (bron: RHC - Eindhoven). 

In deze periode verdwijnen, op de matrassenfabriek na, aile grote 

fabrieken aan het lint. Nadat de schoenenfabriek en de linnen

fabriek gesloopt moesten worden voor de doorbraak met de ring 

sloot ook de sigarenfabriek Keraco halverwege jaren '70 haar deu

reno De fabriek werd ook gelijk gesloopt, men had echter nog geen 

enkel plan hoe het terrein ontwikkeld moest gaan worden. Dit had 

als gevolg dat het terrein tot ver in de volgende periode braak lag 

Wei werden er al gronden gebruikt om de Brahmstraat te kunnen 

verbreden. Deze ontwikkeling hangt samen met de ontwikkeling 

van het Franz Leharplein. Begin jaren '70 wordt het gehele plein 

en de bebouwing aan de overzijde van het plein gesloopt. Het plein 

wordt gesloopt, om zo een buurtwinkelcentrum te kunnen ontwik

kelen. Deze ontwikkeling komt voort uit de wijkgedachte dat elke 

buurt/wijk zijn eigen voorzieningen moest hebben. In de omgeving 

waren echter nog geen winkelvoorzieningen met bovenwoning. Bij 

de ontwikkeling van het Franz Leharplein is ook rekening gehou

den met het sterk opkomende autoverkeer, want het gehele plein 

is ingericht als parkeerplaats. Ondanks de parkeerplaatsen aan 

de achterzijde neemt de parkeerdruk door aile werknemers, bewo

ners en bezoekers aileen maar toe. 



Na de aanleg van de hogere verkeersstructuren die het lint in drie 

delen opdeelt, beginnen deze drie delen zich ten opzichte van el

kaar verschillend te ontwikkelen qua schaalgrootte en functies. 

De eerste twee delen beginnen steeds meer bij het centrum te 

horen, terwijl het derde deel (onder de stadsring) zich qua func

ties nauwelijks meer ontwikkelt, met uitzondering van het Franz 

Leharplein. Het derde gedeelte heeft dan ook overwegend een 

'woonfunctie'. Zoals op figuur 7.3 is te zien wordt de diversiteit aan 

functies In de bovenste twee delen steeds groter. Naast het ver

schil in functies ontstaat er ook een verschil in schaalgrootte qua 

bebouwingstypologie. Terwijl in het bovenste gedeelte het kantoor 

als typologie wordt ge'introduceerd, wordt in het onderste gedeelte 

de rijwoning toegevoegd als typologie. 





1. Onder invloed van infrastructurele prajecten op stadsniveau vinden er in deze periode grate ontwikkelingen plaats aan het 

lint. Om de aansluiting van de stadsring en het tangent mogelijk te maken moeten er op deze plaatsen een flink aantal 

panden aan de Hoogstraat gesloopt worden. Dit zelfde geldt voor de Blaarthemseweg om de aansluiting van de Karel 

de Gratelaan mogelijk te maken. Op een gebouw na worden aile gebouwen aan de noordzijde van de Blaarthemseweg 

gesloopt en aile bebouwing aan de zuidzijde ten westen van de Tinelstraat. 

2. Door de aanleg van de hogere verkeersstructuren wordt het lint in drie delen opgedeeld. De twee oostelijke delen begin

nen steeds meer bij het centrum te horen, terwijl het derde deel (onder de stadsring) zich nauwelijks ontwikkelt. 

3. De gronden langs de nieuwe infrastructuren blijven lang braak liggen omdat er nog geen plannen voor zijn. 

4. Het oude dorpsplein in het voormalige dorp wordt volledig gesloopt om de aanleg van het Franz Leharplein mogelijk te 

maken. Het Franz Leharplein wordt aangelegd dat elke wijk zelfvoorzienend moest kunnen zijn qua winkels. 

5. Bijna aile fabrieken langs het lint worden gesloten en gesloopt. De linnenfabriek en de schoenenfabriek moeten plaats 

maken voor de stadsring. 
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Figuur 6.6: Het gebruik van de bebouwing aan de aan de Hoogstraatj Blaarthemseweg in 1980 
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1. De diversiteit aan functies langs het lint wordt steeds groter. Met name in de twee oostelijke delen van het lint komen 

steeds meer andersoortige functies bij dan wonen. Naast dat het winkelbestand groeit, worden de winkels e.d. ook groot

schaliger. Het lint vormt in de jaren '60 dan ook een grote concurrent voor het centrum. 

Figuur 6.7: De ontwikkeling van de bebouwing en de perce/en aan de Hoogstraat / B/aarthemseweg 1960 - 1980 
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Figuur 7.2: Schematische weergave van het driezone systeem va/gens 
de • Structuurschets Eindhoven binnen de ring' uit 1980 van de Dienst 
Stadsontwikkeling 

() 
Figuur 7.1: De gemeente Eindhoven in 2004, de stad 
zoa/s die nu bekend is. De stadsgrenzen zijn, a/s ede 
uitbreidingswijk Meerhoven oak gereed is, volledig 
bereikt (bran: Morf%gische At/as Eindhoven) 



In deze perlode vlnden er eveneens veel ontwikkellngen plaats 

aan het lint. De meeste veranderlngen vlnden plaats onder 

Invloed van de bouwmaatschappljen en projectontwlkke/aars. 

De overheld trekt zlch steeds verder terug, waardoor zlj meer 

speelru/mte krljgen. In deze per/ode zet zlch het verschil in 

ontwlkkellng van de ontstane de/en door. De bovenste twee 

de/en van het lint, tot aan de ring, behoren nu deflnitief bij het 

centrum. Doordat dlt gedeelte nu tot het centrum behoort wordt 

er nog meer ru/mte gevraagd en wordt de bebouwlngsdruk nog 

hoger. 

Aan het eind van de jaren '80 treedt er een hernieuwde interesse 

op voor de stad. Na aanleiding van deze hernieuwde interesse 

stelt de gemeente verschillende visies op. Er worden nu ook visies 

opgesteld voor de gehele stad en niet meer in deelgebieden, zoals 

men in Eindhoven gewend was. In aile opgestelde visies komt de 

herwaardering van de oorspronkelijke radialen structuur naar 

voren. In de visies wordt aangegeven dat de radialen en ook de 

Dommelzone nog steeds wezenlijke structurele elementen zijn 

binnen de plattegrond van Eindhoven. Echter worden er weer 

aileen vervolgstudies en plannen gemaakt voor de binnenstad. 

De betekenis van de radialen worden in de visies aileen vaag 

omschreven als 'het verbinden van de buitengebieden met het 

centrum' en 'een geleidelijke intensivering van de verstedelijking 

van buiten naar binnen' (Gemeente Eindhoven, 1990 en Dienst 

stadsontwikkeling, 1988). 

De stad wordt ingedeeld in drie zones, de eerste zone is de 

'city-zone' met binnenstedelijke functies, de tweede zone is de 

'activiteiten-zone' met werken, verkeer en drukte en de laatste 

zone is de 'rust-zone' met verblijven, recreatief en rust. Het 

centrum wordt vergroot tot aan de ringweg (Gemeente Eindhoven, 

1990). Een groot gedeelte van de Hoogstraat behoort nu juridisch 

gezien echt tot het centrum, waar het al wei steeds meer bij 

ging horen. In de jaren '90 is de aandacht v~~r de kwaliteit van 

de stad nog steeds heel hoog. De radialen worden nog steeds 

vaak geprezen om hun structurerende rol in de stad en voor hun 

functionaliteit. Van integra Ie plannen v~~r de radialen is echter 

nog steeds geen sprake. De gemeente geeft aan hiertoe ook 

geen aanleiding te hebben. Dit komt duidelijk naar voren in de 

nota 'Stedebouwkundige visie Eindhoven' uit 1995 van de Dienst 

stadsontwikkeling. "Het beeld van de radialen, met de wisselende 

1980-2008 

schaal van bebouwing, zijn kenmerkend v~~r Eindhoven. De 

metamorfose vindt geleidelijk plaats en door elke opgave op 

zichzelf te beoordelen en geen overallbeeld te formuleren, blijft 

deze karakteristiek behouden". De enige voorwaarden die worden 

gegeven zijn dat de ontwikkeling perceelsgewijs plaatsvindt en dat 

de hoogte wordt afgestemd op de breedte van het profiel van het 

lint. De ontwikkeling van de radialen wordt hierdoor overgelaten 

aan de markt. 

De ontwikkelingen die plaats vinden aan het lint zijn in twee 

categorieen in te delen. De eerste categorie ontwikkelingen 

is het 'opvullen' van de open ruimten die zijn ontstaan door 

ontwikkelingen in de vorige periode. Zo worden er appartementen 

gebouwd op het terrein van de voormalige sigarenfabriek, kantoren 

en winkels met appartementen aan de centrumring en rijwoningen 

aan de noordzijde van de Blaarthemseweg. De tweede catergorie 

ontwikkelingen is het herontwikkelen op de plaatsen waar tot dan 

nog (versleten) arbeiderswoningen staan. Opvallend hierbij is dat 

er op de meeste locaties v~~r deze arbeiderswoningen ook weer 

'gewoon' grondgebonden woningen voor worden terug gebouwd. 

Op een locatie, op de kruising met de Rivierstraat, wordt hierin 

een combinatie gezocht tussen wonen en werken . Daarnaast 

worden er op deze locaties nog appartementen en winkels met 

appartementen (ter hoogte van het voormalige spoorhuisje) en 

een kinderdagverblijf (ter hoogte van de Baarsstraat) gebouwd. 

Hier is een verschil in ontwikkeling te zien, de invullingen zijn aan 

de eerste twee delen van het lint zijn grootschaliger en meer divers 

qua functies dan aan het gedeelte onder de stadsring van het lint. 

Door de toenemende bebouwingsdruk in het gedeelte tot aan de 

stadsring vindt er niet aileen schaalvergroting plaats, maar ook 

intensivering. Zo wordt er steeds hoger gebouwd, tot wei vijf lagen. 

Doordat de overheid zich verder terugtrekt is er weinig coordinatie 

en controle en ontstaan er grote verschillen qua maatvoering. 

Daarnaast is ook nog steeds geen beleid v~~r de radialen, zodat 

de nieuwe ontwikkelingen nog steeds worden gebouwd zonder 

achterliggende visie. Elk gebied wordt ook afzonderlijk ingevuld, 

waardoor er van samenhang geen sprake is. Bij de nieuwe 

ontwikkelingen wordt er standaard achter de nieuwe bebouwing 

ruimte vrijgehouden v~~r parkeren. 

Naast het verschil in schaalgrootte tussen de drie delen, wordt 

ook het verschil in diversiteit aan functies steeds groter. Zoals 
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in de vorige periode is aangegeven, blijft het onderste gedeelte 

overwegend zijn woonfunctie behouden. Waarschijnlijk is er in dit 

gedeelte ook geen behoefte aan toename van andere soorten 

functies, omdat er bij nieuwe ontwikkelingen bijna aileen maar 

woningen zijn gebouwd. De diversiteit aan functies aan de twee 

oostelijke delen is groot geworden. Dit ondanks dat het zijn functie 

als doorgaande route heeft verloren. Zo is er een grote menging 

ontstaan tussen wonen , winkels, horeca en kantoren. Naast de 

schaalvergroting in de bebouwing vindt er ook een schaalvergroting 

plaats in de winkels. Aan de Hoogstraat vestigen zich steeds meer 

winkels met een regionaal of zelfs landelijk afzetgebied. Door de 

opkomst van de supermarkten hebben de 'oorspronkelijke' winkels 

lOa Is de bakker en de slager het moeilijk gekregen. Veel van 

deze winkels hebben dan ook hun deuren moeten sluiten. Deze 

winkels waren vaak gevestigd in verbouwde arbeiderswoningen. 

Deze winkelwoningen zijn in de afgelopen tien jaar weer 'terug 

verbouwd' tot volled ige woning, omdat met de schaalvergroting dit 

type 'te klein' is geworden. 

In de nota 'Visie centrumgebied Eindhoven' van de gemeente 

Eindhoven uit 2002 worden concrete ontwikkelingsrichtingen 

gegeven voor bepaalde gebieden of structuren om bij te dragen 

aan een mogelijke oplossing voor de problematiek. Het probleem 

in deze nota is echter dat de aandacht voornamelijk weer op het 

centrum wordt gevestigd. In de nota wordt wei onderkend dat 

het gehele gebied binnen de ring bij het centrum behoort, maar 

aileen voor het oorspronkelijke centrum wordt een ui1gewerkt plan 

gemaakt. Voor de radialen wordt wederom aileen een globale 

beschrijving gegeven als 'niet aileen een plek voor alledaagse 

voorzieningen voor de aanliggende wijken, maar kunnen zij ook 

fungeren als broedplaats voor nieuwe formules die geen plaats 

kunnen vinden in de geleidelijk aan vol rakende binnenstad' 

(Gemeente Eindhoven, 2002). 

Bij ontwikkelingen in de vorige periode en in deze periode zijn er 

nog enkele rooilijncorrecties uitgevoerd, doordat nieuwe gebouwen 

verder naar achteren zijn gebouwd. Het lint heeft hierdoor zijn 

definitieve breedte gekregen. De Hoogstraat heeft een breedte 

van 15 meter en de Blaarthemseweg een breedte van ongeveer 

20 meter. Halverwege de jaren '90 wordt de openbare ruimte 

gereconstrueerd en wordt het profiel van de weg aangepast aan 

de verminderde verkeersstromen. Het lint is sinds de aansluiting 

van de Karel de Grotelaan zijn functie als doorgaande route 

verloren. Het gedeelte binnen de ring is nog redelijk druk qua 

verkeersstromen, dit heeft onder andere te maken met de functies 

die zich hier bevinden. Het gedeelte buiten de ring hoeft bijna 

aileen nog maar bestemmingsverkeer af te handelen. Eind jaren 

'90 heeft het lint een nieuw profiel gekregen en is de open bare 

ruimte opnieuw ingericht. Door het nieuwe profiel van de straat is 

het verblijfsklimaat sterk verbeterd. De inrichting van de straten 

werd eerst bepaald door het autoverkeer. Het onderste gedeelte 

wordt ingericht als 30km-lOne, het bovenste gedeelte blijft wei 

een 50km-lOne. Het wegprofiel van het onderste gedeelte is 

eigenlijk te breed geworden voor een 30km-lOne, dit is opgelost 

door de huizen voortuinen te geven. Bij de nieuwe inrichting van 

de openbare ruimte worden er bomen geplant langs een groot 

gedeelte van het lint en er worden parkeerhavens aangelegd . Er 

ontstaan echter wei steeds meer verkeerstechnische problemen 

op het gedeelte van het lint tot aan de stadsring. Zo is het lint in de 

spits moeilijk te bereiken door filevorming, ook op het lint zelf, en is 

het lint uit de busroute gehaald . Daarnaast is er op sommige delen 

een grote parkeerdruk, ondanks de aanleg van de parkeerhavens. 

Dit heeft te maken met dat de andere functies naast wonen niet 

evenredig verdeeld zijn. Na sluitingstijd neemt deze druk namelijk 

af. Daarnaast wordt er in dit gedeelte geparkeerd door bezoekers 

van de binnenstad en voetbalwedstrijden . 
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Figuur 7.3: Profiel van de Hoogstraat in 2008 (schaal 1:250) 
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Figuur 7.4: Profiel van de Blaarthemseweg in 2008 (schaal 1:250) 

Figuur 7.5: De Hoogstraat, met de nieuwe inrichting van de openbare ruimte, gez
ien richting het centrum 

Figuur 7.6: De Blaarthemseweg, met de nieuwe inrichting van de openbare ruimte, 
gezien richting het centrum 
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1. Er vinden in deze periode twee categorieen ontwikkelingen plaats. Bij de eerste categorie worden de gronden bebouwd 

die braak zijn komen te liggen door de infrastructurele projecten in de vorige periode. En bij de tweede categorie worden 

oude 'versleten' arbeiderswoningen vervangen. 

2. De ontwikkeling tussen de drie delen wordt steeds groter, ook is er een verschil in ontwikkeling te zien. Aan het westelijke 

gedeelte van het lint worden voornamelijk grondgebonden woningen gebouwd terwijl aan de twee oostelijke delen voorna

melijk winkels met appartementen worden gebouwd. 

\ 

Figuur 7. 7: De ontwikkeling van de bebouwing en de percelen aan de Hoogstraatj Blaarthemseweg 1980 - 2008 
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1. De twee oostelijke delen kennen een hele grote diversiteit aan functies, terwijl het westelijke gedeelte overwegend een 

'woonfunctie' heeft. Aan de twee oostelijke delen komen ook steeds meer winkels die een regionaal of zelfs landelijk afzet 

gebied hebben. 
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Figuur 78: Het gebruik van de bebouwing aan de aan de Hoogstraat / Blaarthemseweg in 2008 
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Figuur 8.1: Typering van de doorsnede en plattegronden van een arbeiderswoning aan de Hoogstraatj Blaarthemseweg (schaal 1:250) 

Figuur 8.2: 3D-model van het type arbeiderswoning 
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Een type is een abstract object, geconstueerd door analyse, dat 

essentie eigenschappen van een categorie reele objecten verza

melt en toestaat rekening te houden met de economie (apnerai, 

1999). Typen zijn te onderscheiden op het niveau van de stad of 

zelfs de regio (macroniveau) tot het architectonisch detail (micro

niveau). Bij de het onderzoek naar de bebouwingstypologieen is 

gekeken naar het volume en de vormen (mesoniveau). Architecto

nische details, lOals ramen en deuren zijn enkel toegevoegd om 

de maat en schaal goed te kunnen aangeven. Dit zelfde geldt ook 

voor de gegeven indelingen van de typen. Zij kunnen dus niet wor

den afgeleid uit de gegeven typen. 

8.1 Het basistype 

8.1.1 Arbeiderswoning 

Vanaf ongeveer 1830 zijn er door 'grootgrondbezitters' rijen ar

beiderswoningen gebouwd op herverkavelde gronden. De arbei

derswoningen kunnen gezien worden als het basistype. De arbei

derswoningen waren veelal huurwoningen. In deze tijd was de ar

moede hoog en de levensstandaard laag. De arbeiderswoningen 

werden lo klein mogelijk gebouwd om zo een hoog mogelijke winst 

te kunnen behalen. 

Langs het lint is veel kwaliteitsverschil te zien in mate van afwer

king en de kwaliteit van de materialen. Arbeiderswoningen nabij 

en in de kern van Gestel en de fabrieken waren vaak beter van 

kwaliteit en meer gedetailleerd uitgewerkt, dan de overige arbei

derswoningen langs het lint. Dit had waarschijnlijk te maken met 

dat er in de kern en rondom de fabrieken meer geld te bested en 

was. De maatvoering en de indeling van aile arbeiderswoningen 

waren ongeveer gelijk. De woningen stonden direct aan de straat. 

De standaard breedte was 7 meter, dit had waarschijnlijk te ma

ken met de maatvoering van de toch al schaars aanwezige bouw

materialen. Daarnaast waren de bouwtechnieken beperkt. De 

hoogte van de arbeiderswoningen varieerde van 6 tot 8 meter. De 

muren waren opgetrokken uit baksteen en de dakconstructie be

stond uit houten latten met daarop dakpannen. De woningen wa

ren niet ge·lsoleerd en hadden geen dakgoten omdat deze te duur 

waren. De gevelindeling bestond uit twee hoge ramen, opgedeeld 

in zes kleine ruitjes, en een bovenlicht boven de deur. Daarnaast 

bevinden zich onder de ramen brede vensterbanken. De gevel was 

symmetrisch ingedeeld met de deur in het midden. 

De indeling bestond uit een sma lie gang, links van deze gang be-

Bebouwingstypologieen 

vond zich de slaapkamer van de ouders. Rechts van de hal be

vond zich de voorkamer waar de gasten werden ontvangen. Dit 

was eigenlijk niet meer dan een kamer waar de luxe inboedel werd 

uitgestald. Het gezinsleven vond vooral plaats in de woonkeuken. 

Vanuit de woonkeuken was de kleine kelder te bereiken waar de 

voorraad gekoeld kon worden bewaard. Boven de kelder was een 

opkamer waar de meisjes sliepen, de jongens sliepen op lOlder. 

Een badkamer en het toilet hadden ze in die tijd nog niet. Of het 

was niet meer dan een plank met een gat in de schuur die achter 

het huis was gelegen. Het achterliggende perceel werd gebruikt 

als moestuin om de groenten te verbouwen. 

Figuur 8.3: De Hoogstraat gezien in de richting van het dorp (bron: www. 
theoldhometown.com/eindhoven) 
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Figuur 8.4: Typering van de doorsnede en plattegronden van een tot winkelwoning verbouwde arbeiderswoning aan de Hoogstraat / 
Blaarthemseweg, met boven een zadeldak en onder een mansardekap (schaal 1:250) 

Figuur 8.5: 3D-model/en van het type winkelwoning, links met het origine/e zadeldak en rechts met mansardekap 



8.1.2 Winkelwoning 

Vanaf 1900 worden er arbeiderswoningen verbouwd tot winkelwo

ningen. De panden zijn dan vaak in particulier eigendom gekomen. 

Het investeren in de woning loon de, omdat het particulier eigen

dom was geworden. Het pand kreeg hierdoor een hogere waarde. 

De inkomsten uit een winkel waren niet hoog, maar leverde meer 

op dan werken in een fabriek. De arbeiderswoningen konden ge

makkelijk worden aangepast: de hal en de slaapkamer werden 

verbouwd tot winkel. Omdat er door de winkel beneden minder 

ruimte was gekomen, werd er op zolder een of twee slaapkamers 

gemaakt. Wanneer er meer geld te besteden was, werd het zadel

dak vervangen door een mansardekap. Hierdoor ontstond er op 

de bovenverdieping meer ruimte. Tevens werd daar waar de winkel 

was gekomen de gevelindeling gewijzigd, het smalle raam werd 

vervangen door een groot raam zodat de te verkopen waar goed 

zichtbaar was. 

Figuur 8.6: Winkels aan de Hoogstraat, omstreeks 1930. Op de foto is goed te 
combinatie te zien van het verschillende daktype (bran: www.theoldhometown. 
com/ eindhoven) 
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Figuur 8.7: Typering van de doorsnede en plattegronden van de uitgebreide winke/woning aan de Hoogstraat / Blaarthemseweg, met boven 
een zade/dak en onder een mansardekap (schaal 1:250) 

Figuur 8.8: 3D-model/en van het type winke/woning, met uitgebreide winkelruimtes, Links met het origine/e zade/dak en rechts met mansardekap 



8.1.3 Uitbreiding arbeiders- en winke/woning 

Door de economische welvaart tussen 1920 en 1929 zijn er veel 

uitbreidingen te zien aan de arbeiders- en winkelwoningen. De uit

breidingen vinden vooral plaats door middel van een aanbouw aan 

de achterzijde en uitbreiding van de bovenverdieping. Zo werden 

er dakkapellen geplaatst op de voor- en/of achtergevel. Naast de 

winkelwoning werden ook sommige arbeiderswoningen voorzien 

van een mansardekap, in de aanbouw aan de achterzijde werd 

meestal ook het toilet geplaatst. Ook de badkamer doet zijn in

trede, deze werd vaak gemaakt in de kleinste slaapkamer op de 

bovenverdieping. Verder werden de winkels vaak uitgebreid, vaak 

wordt de voorkamer bij de winkel getrokken. De winkelruimte be

sloeg, na uitbreiding, ongeveer de helft van de oppervlakte van 

de begane grond. Na deze uitbreiding werd ook de gevelindeling 

gewijzigd, zo wordt ook het andere smalie raam vervangen door 

een groot raam. 

Aan het lint zijn nog redelijk veel arbeiderswoningen aanwezig. 

Veel van deze woningen zijn de laatste jaren opgeknapt en geres

taureerd. De arbeiderswoning heeft zich na de jaren '30 bijna niet 

meer ontwikkeld. Vaak aileen door middel van de aanbouw aan 

de achterkant groter is geworden of bij is gekomen. Wei is later 

bij veel arbeiderswoningen de gevelindeling nog gewijzigd, waarbij 
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een van de ramen en de deur werden verwisseld, zodat er binnen 

een grote woonkamer kon worden gemaakt. 

Er zijn aan het lint nog een aantal arbeiderswoningen die tot win

kelwoning zijn verbouwd in gebruik. Echter in de laatste jaren is 

een trend waar te nemen dat deze weer terug worden verbouwd 

tot volledige woning. Dit type heeft zijn grenzen qua ontwikkeling 

bereikt. Dit heeft te maken met het feit dat de winkelwoningen 

nauwelijks meer vergroot kunnen worden. Hierdoor kunnen zij 

nauwelijks nog voldoen aan de huidige vraag van de consument. 

In een aantal gevallen waarbij de winkelwoning nog wei is vergroot, 

is de gehele begane grond in gebruik genomen als winkel en wordt 

de verdieping in gebruik genomen als kantoor of opslag. Door de 

uitbreiding van de economische activiteit is de woonfunctie echter 

wei uit dit type verdwenen . Daarnaast is de levensstandaard te 

hoog geworden om nog in de krappe bovenverdiepingen van de 

arbeiderswoningen te wonen. 

Figuur 8.10: 3D-model van het uitgebreidde type arbeiderswoning 
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Figuur 8.9: Typering van de doorsnede en plattegronden van de uitgebreide arbeiderswoning aan de Hoogstraatj Blaarthemseweg (schaal 1:250) 
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Figuur 8.11: Typering van de doorsnede en plattegronden van de middenstandswoning aan de Hoogstraat/ Blaarthemseweg (schaal 1:250) 
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Figuur 8.12: Typering van de doorsnede en plattegronden van de tot winkelwoning verbouwde middenstandswoning aan de Hoogstraat / Blaarthemseweg (schaal 1:250) 



8.2 Mlddenstandswonlng 

Tijdens de economische welvaart van 1920 tot 1929 worden er 

aan het lint. met name aan de bovenzijde van het lint en aan de 

Blaarthemseweg veel woningen in de middenstandsklasse ge

bouwd. Dit type heeft specifieke eigenschappen lOals erkers en 

een groot dakoverstek. Ten opzichte van de arbeiderswoningen 

zijn de ramen een stuk groter. dit onder invloed van het tuinstad 

idee waarin de gelOndheid van de mens centraal stond. 

Veel gebouwen van dit type zijn in gebruik als woning. maar som

migen zijn verbouwd tot winkelwoning. Daar is net als bij de arbei

derswoning een deel van de begane grond. de salon. in gebruik 

genomen als winkel. De indeling van de middenklasse woning 

bestond uit een hal. naast de hal bevindt zich de salon of winkel. 

De salon werd. net zoals bij de arbeiderswoning. eigenlijk aileen 

gebruikt voor de lOndag en als er gasten kwamen. Achter de sa

lon bevindt zich de woonkamer met aangrenzend. in de aanbouw. 

de keuken. waar met name het dagelijks leven zich afspeelde. In 

aanbouw bevond zich ook nog vaak een berging. Verder bevindt er 

zich op de begane grond nog een hal waar de trap naar boven en 

het toilet zitten. Op de eerste verdieping bevinden zich de slaapka

mers en de badkamer. Vaak bevindt er zich op de zolder ook nog 

een slaapkamer. 

Figuur B.13: 3D-model van het type middenstandswoning 

Figuur B.14: 3D-model van het type winkelwoning met winkelruimte 
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Vanaf de jaren '30, als de economie in een depressie is geraakt, 

na de beurscrash in 1929, is er een goedkopere equivalenten ont

staan van de middenstandsklasse. Dit type heeft dezelfde speci

fieke uiterlijke kenmerken, aileen is dit type uitgevoerd met goed

kopere materialen en minder gedetailleerd. Deze "goedkopere 

bakstenen" hadden door het materiaalgebruik een donkere kleur. 
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Deze woningen over het algemeen gezien minder van kwaliteit. 

De ontwikkeling is voor de rest hetzelfde geweest als de duurdere 

variant. Ook dit type werd verbouwd tot winkelwoning. Over het 

algemeen gezien heeft dit type dezelfde indeling. Aileen het toilet 

bevindt zich vaak achter in aanbouw in plaats van in de hal, omdat 

dit goedkoper was in de aanleg. 
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Figuur 8.15: Typering van de doorsnede en plattegronden van de jaren '30 crisis middenstandswoning aan de Hoogstraat / Blaarthemseweg (schaal 1:250) 

Figuur 8.16: 3D-model van het type jaren '30 crisis 
middenwoning 

seweg (bron: www.theoldhometown.com/ eindhoven 
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Als dit type nag is gebruik is als waning is er weinig veranderd. Van

af de jaren '50, als het winkelbestand aan het lint gestaag stijgt, 

worden veel van deze winkelwoningen uitgebreid. Hierbij wordt 

de gehele begane grand vaak in gebruik genomen als winkel en 

magazijn. De woonkamer wordt verplaatst naar de bovenverdie

pingen. Op de zolderverdieping werden er dan een of meerdere 

slaapkamers bijgemaakt. In het begin wordt de tuin nag gebruikt 

Figuur 8.18: Middenstandswoningen aan de Hoogstraat, een aantal zijn verbouwd 
tot winkelwoning (foto uit 2008) 

B.:-rging 

• 

Winkel 

, Winkel 

HJI • .1 
S.iU J ,tO 

als moestuin voor het verbouwen van graenten. In de periode van

af de jaren '50 zijn er nag een aantal van dit type omgebouwd tot 

winkelwoning met bovenwoning. Oak bevinden zich er in enkele 

panden van dit type kantoren op de bovenverdiepingen. De wonin

gen van de typen die tot winkelwoning zijn verbouwd, zijn wei de 

gratere woningen binnen de typen. Hierbij is oak vaak de pui op de 

begane grand aangepast. Het oorspronkelijke raam is vervangen 

door etalage. Bij de nieuwe winkelwoningen is gelijk de gehele be

gane grand in gebruik genomen als winkel, net als de winkel die 

zich duidelijk heeft ontwikkeld. 

Zowel binnen de woningen als de winkelwoningen van dit type is 

bijna geen leegstand. 
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Figuur 8 .19: Typering van de doorsnede en plattegronden van de uitgebreide winkelwoning aan de Hoogstraat/ Blaarthemseweg (schaal 1:250) 
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Figuur 8.20: Typering van de doorsnede en plattegronden van het type rijwoningjaren '50 aan de Hoogstraat / Blaarthemseweg (schaal 1:250) 
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Figuur 8.21: Typering van de doorsnede en plattegronden van het type rijwoning jaren '80 aan de Hoogstraat / Blaarthemseweg (schaal 1:250) 

SL> . ..pkm d 
7l1 1<!," 



8.3 Rljwonlng 

Het type rijwoningen komt voor in twee varianten de rijwoning uit 

de jaren '50 en zijn modernere variant uit de jaren '80. Het type rij

woningen is voornamelijk toegepast aan de Blaarthemseweg. Oat 

dit type voornamelijk aan de Blaarthemseweg is toegepast heeft 

te maken met de ontwikkeling van het lint. Op de Blaarthemseweg 

staat minder bebouwingsdruk dan op het eerste gedeelte van het 

lint wat steeds meer bij het centrum is gaan horen. De economi

sche ontwikkeling van dit gedeelte van het lint is altijd achter ge

bleven ten opzichte van het eerste gedeelte. Hierdoor is de bebou

wingsdruk op dit gedeelte van het lint lager. 

9.3.1 Rijwoningjaren '50 

Aan het begin van de jaren '50 doet een nieuw type haar intrede: 

de rijwoning. Deze rijwoningen zijn te vergelijken met aile andere 

rijwoningen die overal in Nederland zijn toegepast. Dit type huizen 

worden ook wei doorzonwoningen genoemd, vanwege de grote ra

men aan zowel de voorzijde als aan de achterzijde van de woning. 

De rijwoning uit de jaren '50 hebben ongeveer een breedte van 6 

meter, een diepte van 8 meter en ook een hoogte van ongeveer 8 

meter. Niet aileen de grote ramen op de begane grond zijn kenmer

kend voor dit type. Ook het langwerpig toiletraam in de voorgevel 

van de woning voor de natuurlijke ventilatie, het uitspringende en 

grote rollaag tussen de ramen van de begane grond en eerste ver

dieping, de omlijsting van de deur en soms ook van de ramen en 

de koperen dakgoten. 

De indeling van de rijwoningen uit de jaren 50 bestaat uit een hal 

waar zich ook het toilet en de trap naar boven bevinden. Achter 

de hal bevindt zich de keuken. De woonkamer loopt over de hele 

diepte van de woning. Op de eerste verdieping bevinden zich de 

slaapkamers met inbouw kasten en de badkamer. Verder hebben 

deze woningen ook nog een zolder. 

8.3.2 Rijwoningjaren '80 

Eind jaren '70, begin jaren '80 doet een nieuw type rijwoning haar 

intrede. Dit type is een vermodernisering van het oudere type rij

woning uit de jaren '50. De breedte en hoogte van deze variant 

zijn ongeveer gelijk aan de vorige variant (respectievelijk 6 en 8 

meter), aileen heeft deze variant een diepte van 9 meter. De inde

ling van deze variant is anders dan van zijn oudere equivalent. De 

hal en het toilet bevinden zich in een uitbouw aan de voorzijde. 

Daarachter bevindt zich de L-vormige woonkamer en de keuken. 

De trap naar de eerste verdieping bevindt zich in de woonkamer. 

Op de eerste verdieping bevinden zich de slaapkamers en de bad

kamer. Op zolder bevindt zich ook nog vaak een slaapkamer. Ook 

de uiterlijke kenmerken van de rijwoning uit de jaren '80 is de an

ders, er is veel gebruikgemaakt van de lichte kleur baksteen. De 

economische situatie is veranderd, dit is duidelijk terug te zien. De 

economie bevond zich in een recessie en materialen waren duur. 

Zo werden er grote ramen gebruikt zodat er minder bakstenen no

dig waren. Ook werden de ramen op de eerste verdieping zoveel 

mogelijk direct tegen de goot geplaatst om ook zo stenen te bespa

reno Ook is er geen detaillering in de gevel aanwezig. 

In tegenstelling tot andere types heeft dit type, op een enkele na, 

zich niet ontwikkeld tot winkelhuizen. Dit heeft met name te maken 

met de indeling van de woning en de locatie aan de Blaarthemse

weg: waar het lint zich economisch minder heeft ontwikkeld. Dit 

type heeft zich dan ook nauwelijks verder ontwikkeld. 
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Figuur 8.22: 3D-model van het type 
rijwoningjaren '50 

Figuur 8.23: 3D-model van het type 
rijwoning jaren '80 
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Figuur 8.24: Typering van de doorsnede en plattegronden van het type winkel met bovenwoning aan de Hoogstraat / Blaarthemseweg (schaal 1:250) 



8.4 Winkel met bovenwonlng 

Naast de rijwoning doet in de jaren '50 nog een nieuwe typologie 

haar intrede aan het lint: winkel met bovenwoning. Dit type komt 

aileen voor aan de Hoogstraat. De oude, vaak te kleine, arbeiders

woningen worden gesloopt en vervangen door winkels met een of 

twee bovenwoningen. De bovenwoning wordt bewoond door de ei

genaar van de winkel met zijn gezin. Dit type is 'ontwikkeld' met 

het oog op de steeds groter wordende winkels. De winkels werden 

steeds groter door een groter word end afzetgebied en verkeers

stroom. Op de begane grond bevindt zich de winkel en magazijn. 

De diepte van de winkel en het magazijn zijn variabel, dit is afhan

kelijk van de perceelsdiepte. Het perceel wordt namelijk geheel 

bebouwd om de winkelruimte groot mogelijk te kunnen maken. 

Hierdoor zit de ingang van de bovenwoning(en) aan de voorzijde. 

De verdiepingen boven de winkel worden gebruikt als eengezins

woning. Op de eerste verdieping bevinden zich de woonkamer, 

de keuken, het toilet en een dakterras aan de achterzijde. Op de 

tweede verdieping bevinden zich de badkamer en de slaapkamers. 

Dit type is volledig opgetrokken uit baksteen, ook het magazijn. De 

voorpui op de begane grond bestaat eigenlijk uit een grote ruit, 

zodat de koopwaar vanaf het lint goed zichtbaar is. Ook de ramen 

van de bovenwoning zijn groot. 

Figuur 8.25: 3D-model van het type winkel met bovenwoning 

Dit type heeft na de introductie zich nog nauwelijks verder niet 

ontwikkeld. Dit is bijna ook niet mogelijk, omdat meestal het ge

he Ie perceel is volgebouwd. Ondanks dat dit type zich verder niet 

heeft kunnen ontwikkelen, functioneert het over het algemeen ge

zien in 2008 nog steeds redelijk goed. Dit nieuwe type kent in de 

huidige situatie bijna geen leegstand, met uitzondering van een 

pando Dit komt waarschijnlijk doordat hier op de begane grond een 

autogarage heeft gezeten. Als de gevel niet zal worden aangepast 

kan er waarschijnlijk geen andere functie voor dit pand worden 

gevonden. 

Figuur 8.26: Winkel met meerdere bovenwoning aan de Hoogstraat 198-200 in 
1970. Hiernaast staan nog drie gebouwen die val/en onder het type jaren '30 crisis 
middenstandswoning (bron:www.theoldhometown.com/ eindhoven) 
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Figuur 8.27: Typering van de doorsnede en plattegronden van het type appartementen boven winkels aan de Hoogstraat j Blaarthemseweg (schaal 1:250) 



8.5 Appartementen boven winkels 

Vanaf eind jaren '70, begin jaren '80 wordt het type winkel met be

venwoningen vervangen door het type winkel met appartementen. 

Dit type bestaat uit de winkel op de begane grond met daarboven 

drie a vier lagen appartementen. Dit is het eerste type dat is ont

wikkeld door projectontwikkelaars of bouwmaatschappijen. Hier

voor werden enkele naast elkaar gelegen percelen opkochten sa

mengevoegd. Het bovenste gedeelte van het lint ging steeds meer 

bij het centrum horen, waardoor de druk op het lint steeds groter 

werd . Er kwam steeds meer vraag naar ruimte, dit betekende dat 

er intensiever gebouwd moest gaan worden. Daarnaast bestond 

er ook steeds minder behoefte om als eigenaar boven de winkel 

te wonen. De bovenwoning is vervangen door appartementen. De 

begane grond is vrij indeelbaar, hierdoor kunnen er een of meer

dere winkels op de begane grond worden gemaakt. Dit gebeurde 

volgens de wens van de huurder. Net lOats bij zijn voorganger be

staat de voorpui eigenlijk uit een grote ruit. Dit is belangrijk voor 

de winkels met een regionaal afzetgebied. Door de grote etalages 

kan het voorbijkomende verkeer goed de te verkopen waar zien. 

Figuur 8.28: 3D·model van het type appartementen boven winkels 

Doordat er grotere winkels kunnen worden gemaakt hebben zich 

er vanaf de jaren '70 ook winkels aan het lint gevestigd met een 

regionaal afzetgebied. 

Boven de winkels bevinden zich drie a vier lagen appartementen. 

De appartementen hebben aan de straatzijde een balkon. Ook 

de woonkamer en keuken bevinden zich aan de voorzijde. In het 

midden bevindt zich de badkamer en aan de achterzijde vinden 

zich in een oftwee slaapkamers. Bij deze variant wordt het perceel 

niet volledig volgebouwd maar wordt de overige ruimte gebruikt 

voor parkeerplaatsen en de bergingen van de bewoners van de 

appartementen. In tegenstelling tot het oudere type bevindt zich 

de ingang van de appartementen niet aan de straatzijde maar aan 

de zij- of achterkant. 

In 2008 functioneert dit type nog steeds goed. Zowel in de be

drijfsruimte als bij de appartementen is bijna geen leegstand. 

Naast dat de ruimte op de begane grond in gebruik is als winkel, 

zijn de ruimtes in sommige gevallen ook in gebruik genomen als 

kantoor of als restaurant. 
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Figuur 8.29: Typering van de doorsnede en plattegronden van het type kantoor aan de Hoogstraat / Blaarthemseweg, de verdiepingen boven de begane 
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8.6 Kantoor 

Naast het type winkel met appartementen, deed vanaf eind jaren 

'70 ook het kantoor haar intrede als nieuwe type aan het lint. Ook 

dit type is ontwikkeld door projectontwikkelaars en bouwmaat

schappijen. Dit type is aileen gebouwd aan een deel van de Hoogs

traat, en wei aan het deel gezien vanaf het centrum tot aan de 

stadsring, en is toegepast tot in de jaren '90. De kantoren zijn ge

bouwd vanuit het beeld dat Eindhoven een zakencentrum moest 

worden en dat de radialen hierbij een stedelijk karakter moesten 

hebben. De architectuur van de kantoorgebouwen is afhankelijk 

van wanneer in de tijdspanne van 1970 tot de jaren '90 deze ge

bouwd zijn. Bij de nieuwe kantoorpanden is met meer zorg naar 

de architectuur gekeken dan in de jaren '70. Ook het materiaalge

bruik is anders. De nieuwe panden zijn opgetrokken uit baksteen, 

die uit de jaren 70 zijn opgetrokken uit ... 

De schaal en indeling is voor aile kantoren ongeveer gelijk. De 

kantoorgebouwen bestaan uit vier of vijf lagen en uit delen die 

zich ongeveer elke 7 meter herhalen. De breedte van de kantoor

gebouwen aan de straat varieert hierdoor sterker. Ze hebben wei 

allemaal ongeveer een diepte van 13 a 14 m. De verdiepingen zijn 

Figuur 8.30: 3D-model van het type kantoor 

vrij indeelbaar. De kantoren zijn vaak inpandig in meerdere kleine 

kantoren opgedeeld. Doordat de kantoren maar een ingang heb

ben is er waarschijnlijk oorspronkelijk ingezet op grote maatschap

pij die het hele pand in gebruik zouden moeten gaan nemen. 

Achter de kantoorpanden bevinden zich parkeerplaatsen. Doordat 

de parkeerplaatsen aileen aan de achterkanten grenzen ontstaan 

er grote lege uitgestorven stenen vlaktes. Daarnaast zorgen de 

parkeerplaatsen in veel gevallen voor een barriere met de achter

liggende buurt. 

Ais naar de andere radialen wordt gekeken is dit type, in vergelij

king met andere radialen, aan de Hoogstraat niet zo heel veel toe

gepast. Ondanks dat dit type in verhouding weinig is toegepast, is 

het wei een duidelijk aanwezig bebouwingstype. Dit type levert ook 

een grote bijdrage aan de totale leegstand aan het lint. De reden 

voor de leegstand heeft te maken met het gebrek aan parkeer

ruimte, ondanks dat er achter de panden eigen parkeerplaatsen 

zijn aangelegd. Daarnaast spelen waarschijnlijk ook de bereik

baarheid en de uitstraling van de oudere kantoorpanden een rol. 
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Figuur 8.31: Van elke periode zijn er nog gebouwen aanwezig, de onderstaande kaart geeft de ouderdom van de bebouwing aan de 
Hoogstraat en de Blaarthemseweg in 2008 weer 
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Figuur 8.32: Schema tisch overzicht van de ontwikkeling van de verschillende bebouwingstypologieen, uitgezet in de tijd. 
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Figuur 8.33: Doordat er nog van elke periode gebouwen aanwezig zijn, is hierdoor een grate mix van stijlen en schalen ontstaan. De 
bebouwing langs het lint geeft dan ook een goede weergave van de bebouwing van de afgelopen twee eeuwen. Zo staan er winkels 
met vier lagen appartementen naast arbeiderswoningen uit het begin van de 1ge eeuw. 
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Figuur 8.34: Gevelaanzicht van de Hoogstraat en de Blaarthemseweg in 2008 
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Terugblik op de ontwikkeling 

In de afgelopen twee eeuwen hebben de Hoogstraat en de 

Blaarthemseweg een grote ontwikkeling doorgemaakt. Het is lint 

is uitgegroeid van een handels- en verbindingsroute met Gestel 

en verder door naar de grens van Belgie tot een belangrijke struc

turerende ader van Eindhoven in 2008 met een grote diversiteit 

aan functies, schaalgroottes en stijlen. De ontwikkelingen hebben 

op verschillende wijze plaatsgevonden en hebben ook onder in

vloed van verschillende factoren plaatsgevonden. In dit hoofdstuk 

zal worden samengevat hoe de ontwikkelingen zijn verlopen en op 

welke wijze de verschillende factoren invloed hebben gehad op die 

ontwikkelingen. 

9.1 Overzicht ontwlkkelingen 

9.1.1 Ontwikkellng bebouwlng en percelen 

De ontwikkeling van de Hoogstraat en de Blaarthemseweg is be

gonnen rond 1830 toen door 'groot grondbezitters' rijen arbeiders

woningen werden gebouwd op herverkavelde percelen. De eerste 

herverkavelde precelen zijn op het minuutplan uit 1832 zichtbaar 

aan het begin van de Hoogstraat en rondom het dorp Gestel. AI snel 

komen er steeds meer rijen arbeiderswoningen bij, de industriele 

expansie neemt namelijk steeds grotere vormen aan. Hierdoor 

ontstaat er al snel een tekort aan woningen en gronden in Eindho

ven waardoor men gaat bouwen aan het begin van de Hoogstraat. 

Ook rond de spoorwegovergang en rond het dorp komen veel wo

ningen bij. Door de industriele expansie groeit de bebouwing langs 

het lint gestaag, waardoor de bebouwingsdruk heel hoog is en er 

al snel een tekort ontstaat aan bouwlocaties. Opvallend hierbij 

is dat hoe verder men naar het westen gaat, de bebouwingsdruk 

minder hoog wordt. Ter hoogte van de Blaarthemseweg liggen aan 

de zuidzijde nog gronden braak en staan er nog veelal boerde

rijen langs het lint. Dit komt waarschijnlijk doordat deze plekken 

aan het lint steeds verder van Eindhoven af liggen. In 1930 is het 

lint nagenoeg helemaal volgebouwd, opvallend hierbij blijft dat er 

aan de Blaarthemseweg nog steeds gronden braak liggen en dat 

er aan dit gedeelte ook weinig herontwikkelingen hebben plaats

gevonden. Terwijl aan de Hoogstraat al volop herontwikkelingen 

hebben plaatsgevonden, onder invloed van een economische 

hoogconjunctuur. Doordat de bebouwingsdruk op het lint onver

minderd hoog blijft begint men met bouwen aan de tweede orde. 

Aan de noordzijde van het lint, gezien vanaf de Baarsstraat rich

ting het westen, vindt dit plaats doordat percelen aan de Hoogs-

traat die door liepen tot aan de Laagstraat werden gehalveerd. 

Vaak werden deze nieuwe perce len die aan de Laagstraat waren 

georienteerd nog verder opgedeeld, om zo meer woningen op een 

perceel mogelijk te maken. Na de beurskrach in 1929 vallen de 

ontwikkelingen aan het lint zo goed als stil. De enige ontwikkelin

gen die plaats vinden zijn particuliere initiatieven van voor 1929. 

Een andere oorzaak van het stil vallen van de ontwikkeling langs 

een deel van het lint, is dat dit gebied door het beleid van de ge

meente in een 'vogelvrije' zone is komen te liggen. Deze terugval 

in ontwikkeling houdt aan tot ongeveer 1955 als de economie na 

de beurskrach en de Tweede Wereldoorlog zich aan het begin van 

de jaren '50 begint te herstellen. De ontwikkelingen die nadien 

plaatsvinden liggen op gronden die makkelijke te verwerven zijn of 

die onbebouwd zijn. De particuliere ontwikkelingen vinden vooral 

plaats aan de Blaarthemseweg, omdat hier nog gronden braak lig

gen en deze het goedkoopst zijn om te ontwikkelen. Vanaf de jaren 

'60 vinden veel ontwikkelen langs het lint plaats onder invloed van 

infrastructurele projecten op stadsniveau. Om de stadsring en het 

tangent aan te kunnen leggen moeten grote stukken van de be

bouwing langs het lint gesloopt worden. Door de aanleg van deze 

infrastructuren raakt de continu'iteit van het lint verstoord . Het lint 

is als het ware uit drie delen komen te bestaan. Daarnaast wordt 

om de aansluiting van de Karel de Grotelaan mogelijk te maken 

bijna aile bebouwing langs de Blaarthemseweg gesloopt. Aan de 

noordzijde wordt op een gebouw na aile gebouwen gesloopt en 

aan de zuidzijde ongeveer de helft. Door de sloop van een groot 

gedeelte van de Blaarthemseweg wordt het lint ook korter. De 

gronden rondom de nieuwe wegenstructuren en voormalige fa

brieksterreinen liggen vaak nog braak. Men heeft nog geen enkel 

plan hoe deze gronden opnieuw in te vullen. In de jaren '70 wordt 

ook het Franz Leharplein aangelegd. Om het plein mogelijk te ma

ken is aile bebouwing aan het oude plein gesloopt en vergroot. Het 

plein is ontstaan vanuit het idee dat elke buurt zelfvoorzienend 

moest kunnen zijn. In de buurt rondom het plein waren zulke win

kelvoorzieningen niet aanwezig. 

Er heeft vanaf 1830 al een verschil gezeten tussen de ontwikke

ling van de Hoogstraat en de Blaarthemseweg. Vanaf de jaren '70 

is het verschil in ontwikkeling tussen de delen van het lint groter 

geworden. De twee oostelijke delen zijn steeds meer bij het cen

trum gaan horen, terwijl het westelijke deel zich meer is gaan ont

wikkelen als woonstraat. Dit is ook duidelijk terug te zien aan de 

ontwikkelingen die zich vanaf de jaren '70 hebben voorgedaan. De 
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ontwikkelingen aan de twee oostelijke delen zijn grootschaliger, 

dan aan het westelijke dee!. Dit is ook terug te zien in de diversi

teit in functies en bebouwingstypologieen, waar later verder op in 

gegaan zal worden. Vanaf de jaren '80 zijn de ontwikkelingen in 

twee categorieen op te delen. De eerste categorie ontwikkelingen 

is het 'opvullen' van de open ruimtes die bij het aanleggen van de 

hogere verkeersstructuren en het slopen van de fabrieken zijn ont

staan. De tweede categorie ontwikkelingen is het herontwikkelen 

van 'versleten' arbeiderswoningen. De herontwikkelingen aan de 

twee oostelijke delen zijn groter dan aan het westelijke gedeelte. 

Doordat de bebouwingsdruk aan deze gedeeltes onverminderd 

hoog is vindt er niet aileen schaalvergroting plaats, maar ook in

tensivering. Zo wordt er steeds hoger gebouwd, tot wei vijf lagen. 

Aan het westelijke gedeelte worden op de meeste locaties voor 

deze arbeiderswoningen ook weer 'gewoon ' grondgebonden wo

ningen voor worden terug gebouwd. 

9.1.2 Ontwlkkellng functies 

Van ongeveer 1830 tot rond 1900 staan er voornamelijk arbei

derswoningen en boerderijen langs het lint. Vanaf ongeveer 1900 

komt hier verandering in, arbeiderswoningen worden verbouwd tot 

winkelwoning. De woningen konden gemakkelijk worden aange

past en een winkel leverde vaak meer op dan het werken in een 

fabriek. Doordat het lint als handels- en verbindingsroute naar het 

zuiden steeds belangrijker werd, ontstonden er steeds meer win

keltjes en cafes. Dit werd versterkt door de aanleg van de tramlijn 

door de Hoogstraat en de Blaarthemseweg, rondom de tramhaltes 

ontstonden cafes en winkels. De tramlijn bracht levendigheid en 

versterkte de aantrekkelijkheid als vestingplaats. In de periode 

erna neemt het winkelbestand langs het lint snel toe. Door de 

economische welvaart van 1920 tot 1929 kunnen steeds meer 

mensen een woning kopen in plaats van huren en worden steeds 

meer woningen verbouwd tot winkelwoning. Naast dat er wonin

gen worden verbouwd tot winkelwoning, worden er ook magazij

nen en werkplaatsen achter de (winkel)woningen gebouwd. Naast 

de woning was simpelweg geen ruimte en achter de woning vaak 

meer dan voldoende. Door de economische malaise die zich in 

1929 inzet ligt ook de ontwikkeling in het winkelbestand lo goed 

als stir. Vanaf de jaren '50 groeit het winkelbestand gestaag, zeker 

aan de Hoogstraat. Naast dat er veel winkels bijkomen, worden 

ook veel winkelwoningen uitgebreid. Rond 1960 zijn ook bijna aile 

winkelwoningen in particulier bezit gekomen, waardoor het loont 

om lOwe I de winkel als het woongedeelte uit te breiden. Deze uit

breiding betekent niet aileen een grotere omzet, maar ook dat de 

waarde van de woning stijgt. Het winkelbestand groeit onder een 

aantal invloeden: 

De uitbreidingen in Gestel vergroten het afzetgebied. Ondanks 

de nieuwe opzet van de wijken met een buurtcentrum voor de 

dagelijkse voorzieningen, blijft het winkelbestand aan het lint 

daardoor groeien. 

Het winkelbestand groeit ook mede doordat het centrum ver

der uitbreidt, het oostelijke gedeelte van het lint begint steeds 

meer bij het centrum te horen. 

Grondprijzen zijn aan de radialen een stuk lager dan in het 

centrum. De straat is daarom een aantrekkelijke locatie ge

worden voor bedrijven en winkels. 

In de jaren '60 vormt het lint dan ook een grote concurrentie met 

het centrum. Vanaf de jaren '70 beginnen de ontstane delen zich 

verschillend van elkaar te ontwikkelen, dit is ook duidelijk terug te 

zien in de ontwikkeling van de functies. De twee oostelijke delen 

krijgen een steeds grotere diversiteit aan functies, lO komen er 

steeds meer winkels, horecagelegenheden, maar ook supermark

ten en kantoren. Aan het westelijk gedeelte is deze ontwikkeling 

een stuk minder. Met uitzondering van het Franz Leharplein ko

men er bijna geen winkels of andere functies dan wonen meer bij 

aan het bestand. Dit heeft te maken met de ligging van het lint. De 

oostelijke twee delen zijn steeds meer bij het centrum gaan horen, 

waardoor het aantrekkelijker was om hier een winkel te vestigen 

dan op het westelijke gedeelte. Waarschijnlijk is er in dit gedeelte 

ook geen behoefte aan toename van andere soorten functies, om

dat er bij nieuwe ontwikkelingen bijna aileen maar woningen zijn 

gebouwd. De diversiteit aan functies aan de twee oostelijk delen 

is groot geworden . Dit ondanks dat het zijn functie als doorgaande 

route heeft verloren. Zo is er een grote menging ontstaan tussen 

wonen, winkels, horeca en kantoren. Naast de schaalvergroting 

in de bebouwing vindt er ook een schaalvergroting plaats in de 

winkels. Aan de Hoogstraat vestigen zich steeds meer winkels met 

een regionaal of zelfs landelijk afzetgebied. Door de opkomst van 

de supermarkten hebben de 'oorspronkelijke' winkels lOals de 

bakker en de slager het moeilijk gekregen. Veel van deze winkels 

hebben dan ook hun deuren moeten sluiten. 

Naast dat er winkels komen langs de Hoogstraat vestigen zich 

rond 1900 een aantal grote fabrieken langs het lint. De gronden 



waren langs het lint goedkoper en de bereikbaarheid van de fa

briek was goed door de tramlijn waardoor er geen gebrek was aan 

arbeiders. Ondanks de slechte economische situatie van 1929 tot 

1950 stond de groei van het industriele apparaat langs het lint 

niet stil, er ontstonden discrepanties in de ontwikkeling. Door het 

ontbreken van financiele middelen bij de gemeente was het eigen

lijk niet mogelijk om de verplaatsing van de industrie mogelijk te 

maken. De industrie bleef waar ze was en breidde op die plaats 

uit. Van de door Koois en later ook door De Casseres voorgestelde 

verplaatsing naar de industrieterreinen, langs het nieuwe kanaal 

in Gestel is dan ook geen enkele sprake. 

Eind jaren '60 verdwijnen, op een na, aile fabrieken aan het lint. 

Twee fabrieken moeten plaats maken voor het aanleggen van de 

stadsring en de andere fabriek sluit haar deuren wegens het feit 

dat er geen uitbreidingsmogelijkheden meer zijn en verscherpte 

regelgeving. 

9.1.3 Ontwlkkeling bebouwlngstypologie 

De bebouwing langs het lint heeft een grote ontwikkeling gekend . 

Rond 1830 is het lint begonnen met groeien, het type dat hier bij 

werd gebruikt was de arbeiderswoning. De arbeiderswoning kan 

dan ook gezien worden als het basistype. Vanaf 1900 worden ar

beiderswoningen verbouwd tot winkelwoningen. De inkomsten uit 

een winkel waren niet hoog, maar leverde meer op dan werken in 

een fabriek. De arbeiderswoningen konden gemakkelijk worden 

aangepast: . Wanneer er meer geld te besteden was, werd het za

deldak vervangen door een mansardekap. Hierdoor ontstond er 

op de bovenverd ieping meer ruimte. Tevens werd daar waar de 

winkel was gekomen de gevelindeling gewijzigd, het smalle raam 

werd vervangen door een groot raam zodat de te verkopen waar 

goed zichtbaar was. Door de economise he welvaart tussen 1920 

en 1929 vinden er veel uitbreidingen plaats aan de arbeiders- en 

winkelwoningen. Ook komen er veel winkelwoningen bij en wor

den bestaande woningen uitgebreid. Tijdens de economische 

welvaart worden ook veel arbeiderswoningen vervangen door 

middenstandswoningen, omdat hierdoor ook de levensstandaard 

wordt verhoogd . De middenstandswoning heeft specifieke eigen

schappen lOals erkers en een groot dakoverstek. Tijdens de eco

nomische mala ise van 1929 tot begin jaren '50 werden de veelal 

particuliere plannen langs het lint, van v66r 1929 nog wei ten uit

voer gebracht. Daardoor werden er nog veel woningen voor de mid

denstandsklasse gebouwd , al werden deze vaak wei somberder 

uitgevoerd. Door het overschot aan middenstandswoningen leidde 

dit tot een leegstand in deze bebouwingstypologie. Ondanks het 

woningtekort kwamen door de hoge huurprijzen ook arbeiderswo

ningen leeg te staan. Aan het einde van de jaren '50 doen twee ty

pologieen haar intrede. Onder invloed van het economisch herstel 

doet aan de Hoogstraat de winkel met bovenwoning haar intrede. 

Door een aantal factoren groeit het winkelbestand vanaf 1955 

flink. Het type 'winkel met bovenwoning' werd 'ontwikkeld' met het 

oog op de steeds groter wordende winkels. De ramen op de be

gane grond zijn groot, lOdat het te verkopen waar goed zichtbaar is 

vanaf de weg. Aan de Blaarthemseweg wordt het type rijwoning ge

introduceerd. De ontwikkelingen aan de Blaarthemseweg zijn een 

stuk kleinschaliger en dit is ook terug te zien in de toegepaste be

bouwingstypologie. Aan het eind van de jaren '70/ begin jaren '80 

is een soortgelijke ontwikkeling te zien. Aan de Blaarthemseweg 

wordt een aangepast type rijwoning ge'introduceerd die aangepast 

is aan de huidige tijd. Aan een gedeelte van de Hoogstraat tot aan 

de stadsring wordt de bebouwingstypologie appartementen boven 

winkels ge'introduceerd. Dit type kan gezien worden als de 'opvol

ger' van het type winkel met boven woning. Het type appartemen

ten boven winkels is echter ontwikkeld door projectontwikkelaars, 

omdat er intensiever gebouwd moest gaan worden door de niet 

aflatende bebouwingsdruk op dit gedeelte van het lint. Sinds de in

trede van de projectontwikkelaars en bouwmaatschappijen vindt 

er een schaalvergroting plaats langs de twee oostelijke delen van 

het lint. De projectontwikkelaars kopen meerdere naast elkaar ge

legen percelen op om deze in een keer te ontwikkelen. Vanaf eind 

jaren '70 doet het kantoor haar intrede, wat gezien kan worden 

als de grootste typologie. Het kantoor is tot in de jaren '90 toege

past. De architectuur van het kantoorgebouw is afhankelijk van 

wanneer in die tijdsspanne het kantoor is gebouwd. Ondanks dat 

dit type in verhouding weinig is toegepast langs het lint, is het wei 

een duidelijk aanwezig bebouwingstype. Dit type levert ook een 

grote bijdrage aan de totale leegstand aan het lint. De reden voor 

de leegstand heeft te maken met het gebrek aan parkeerruimte, 

ondanks dat er achter de panden eigen parkeerplaatsen zijn aan

gelegd. Daarnaast spelen waarschijnlijk ook de bereikbaarheid, 

de uitstraling van de oudere kantoorpanden en de aanpasbaar

heid een rol. 

-
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9.2 Invloedsfactoren 

9.2.1 L1gglng 

De ligging van het lint in de stad, of anders gezegd, ten opzichte 

van het centrum, heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling. 

Het begin van het lint, gezien vanuit Eindhoven, heeft zich altijd 

sterker ontwikkeld dan ter hoogte van het einde van de Hoogstraat 

en de Blaarthemseweg. Dit is zowel op het gebied van bebouwing, 

percelen als functies. De positie dicht bij het centrum verklaart 

onder andere ook de vestiging van een aantal fabrieken aan het 

lint. Het lint komt relatief gezien steeds meer in het centrum te lig

gen, waardoor de bebouwingsdruk steeds meer toeneemt. Vanaf 

het einde van de jaren '50 groeit de bebouwing dan ook steeds 

dieper het perceel in om uitbreidingen van winkels en werkplaat

sen mogelijk te maken. Het blijft een interessante vestigingsplaats 

voor winkels, omdat de grondprijzen er lager zijn dan in het cen

trum. Vanaf de jaren '60 groeide Eindhoven explosief. Door de 

aanleg van het tangent en de stadsring is er een opdeling in het 

lint ontstaan, het gebied binnen de stadsring werd steeds meer als 

centrum gezien. Vanaf deze periode werd het verschil in de ontwik

keling van de delen veel groter. Door verschillende factoren, waar

onder de ligging, is de ontwikkeling van de oostelijke twee delen is 

altijd al sterker geweest, maar het verschil wordt door de opdeling 

verder versterkt. In het bovenste gedeelte treedt schaalvergroting 

op, ook is hier een grote diversiteit aan functies aanwezig. Dit deel 

hoort sinds de jaren '90 ook juridisch bij het centrum . Het weste

lijke gedeelte heeft daarentegen overwegend een woonfunctie . De 

ontwikkelingen die hier de laatste 30 jaar hebben plaatsgevonden 

zijn kleinschaliger (lees: hoofdzakelijk woningbouw) van aard. 

9.2.2 Verkeer en openbaar vervoer 

De radialen zijn ontstaan als verbindingswegen tussen Eindhoven 

en de omliggende dorpen en verder. Ze zijn nu nog steeds de ver

keersaders van de stad. De Hoogstraat en de Blaarthemseweg 

is een van deze radialen . Veel ontwikkelingen aan het lint heb

ben dan ook plaats gevonden onder invloed van het verkeer en 

de verscirculatie. Het lint maakte deel uit van een handelsroute, 

wat de bedrijvigheid stimuleerde. De komst van het openbaar ver

voer, eerst de tram en later de bus, versterkte dit proces. Zoals 

eerder beschreven ontstonden er haltes met cafes en winkels en 

zorgde de tramlijn voor goede bereikbaarheid van de fabrieken 

voor de arbeiders en het goederenvervoer. De toenemende ver-

keersstromen zorgden al in de jaren '30 voor rooilijncorrecties. Na 

de Tweede Wereldoorlog werd er vooral ingezet op de bereikbaar

heid per auto. Daar waar de ontwikkelingen voor verkeersmaatre

gelen steeds ingrijpender worden, verdwijnt de aandacht voor de 

voorzieningen in het openbaar vervoer. De tramlijn wordt in 1937 

opgeheven en in 1952 wordt de treinverbinding, die de Hoogs

traat doorsnijdt, naar Belgie opgeheven. De verkeerstechnische 

maatregelen op stadsniveau hebben een grote invloed gehad op 

de ontwikkeling van het lint. Delen van het lint zijn gesloopt om 

op stadsniveau nieuwe aansluitingen of verbindingen mogelijk te 

maken. Door de aanleg van de Karel de Grotelaan rond 1970 nam 

het verkeerstechnisch belang van de Hoogstraat / Blaarthemse

weg als verbinding- en ontsluitingsroute steeds meer af. Het ver

lies van de functie als ontsluitingsroute en het weghalen van de 

buslijn uit de straat heeft echter nog nauwelijks invloed gehad op 

de aantrekkelijkheid als vestingplaats voor winkels en bedrijven. 

Ondanks dat het lint zijn functie als doorgaande route heeft ver

loren, is het verkeer nadien nog wei toegenomen. De laatste tien 

jaar zijn er echter wei verkeerstechnische problemen doordat het 

middelste gedeelte van het lint in de spits (filevorming, ook op het 

lint zeit) moeilijk te bereiken is. Daarnaast is er door de toename 

van het autoverkeer een tekort aan parkeerplaatsen. Bereikbaar

heid en goede parkeergelegenheid zijn beide van wezenlijk belang 

voor het vestigen en rendabel houden van een winkel of bedrijf. 

Daarentegen is de hoeveelheid verkeer in het westelijke gedeelte 

van het lint wei zeer sterk afgenomen. De gehele openbare ruimte 

aan het lint heeft in de jaren '90 een nieuw profiel gekregen wat 

aangepast is op de functie, waardoor het verblijfsklimaat aange

namer is geworden. Echter is er bij de aanleg van het profiel geen 

rekening gehouden met het feit dat elk deel van het lint een an

dere verkeersintensiteit heeft. Bij het nieuwe profiel is de weg op

tisch smaller gemaakt door de aanleg van fietssuggestiestroken 

aan be ide zijden van de weg. Echter is het gehele lint nog steeds 

een belangrijke route voor fietsers. In het middelste gedeelte is er 

een benauwde situatie ontstaan waarbij de fietser zich moet ma

noeuvreren tussen het drukke autoverkeer aan de ene kant en de 

geparkeerde auto's aan de andere kant. 

9.2.3 Beleid 

Het beleid van de gemeente heeft altijd grote invloed gehad op de 

ontwikkeling van de linten, terwijl er nooit gericht beleid is geweest 

en gevoerd ten aanzien van deze linten. De gemeente had haar 



aandacht vanaf de annexatie vooral gericht op de ontwikkeling van 

het centrum, de uitbreidingen en infrastructurele maatregelen. 

Door het beleid van de gemeente is een deel van het lint, onge

veer gezien van het tangent tot de stadsring, in de 'vogelvrije' zone 

komen te liggen. Deze zone werd aileen in het beleid betrokken als 

er infrastructurele maatregelen uitgevoerd moesten worden. De 

ontwikkelingen in dit gedeelte langs het lint kwamen stil te liggen, 

omdat ontwikkelingen door verkeerstechn ische maatregelen weer 

teniet konden worden gedaan. Er is noo it gericht beleid geweest 

op de linten. De linten hebben dus aileen invloed ondervonden 

van indirect beleid. Een bepalende factor voor het ontbreken van 

dit beleid is wellicht de perceelsgewijze opbouw en het daarbij ho

rende versplinterde eigendom. Door de vele eigenaren en belang

hebbenden is het moeilijk sturing te geven aan de ontwikkeling 

van een radiaal. Een van de weinige manieren waarop de gemeen

te sturing kan geven is door middel van de inrichting van de open

bare ruimte. Zo heeft het lint eind jaren '90 een nieuwe inrichting 

en profiel gekregen, die eerst altijd werd bepaald door het autover

keer. In het meer recentere beleid, vanaf begin jaren '90, worden 

in vrijwel elke nota of visie de radialen erkend als 'karakteriserend' 

en structurerend voor de stad. Echter is er na deze erkenning geen 

verdere uitwerkingen of gericht beleid gemaakt v~~r de radialen. 

Naast de erkenning komt uit de nota's ook duidelijk naar voren dat 

de gemeente hiertoe geen aanleiding ziet. 

9.2.4 FinanciEHe huishoudlng 

De financiele huishouding heeft veel invloed gehad op de ont

wikkeling van de bebouwing, het perceel en het lint. In de eerste 

onderzochte periodes van het onderzoek is bij een economische 

bloei een toename van ontwikkelingen te zien en bij recessie een 

stilstand. Tijdens de economische bloei van 1920 en 1929 kon

den veel oorspronkelijke huurwoningen aan het lint gekocht wor

den, hierdoor kwamen ze in particulier bezit. Men investeerde in 

het eigen bezit waardoor de kwaliteit verbeterd werd . In die tijd 

zijn er ook veel uitbreidingen aan de woningen te zien en een toe

name van het aantal winkelwoningen. Van 1929, het jaar waarin 

de beurskrach plaats vindt, tot begin jaren '50 lagen de ontwik

kelingen aan het lint zo goed als stil, vanwege de economische 

malaise. Rond 1952 trok de economie weer aan en is er ook weer 

een toename van ontwikkelingen te zien. Door de economische 

bloei aan het eind van de jaren '50/ begin jaren '60 konden eige

naren, van veelal tot arbeiderswoning uitgebreide en verbouwde 

winkelhuizen, zich nieuwbouw veroorloven. Ook de economische 

bloei aan het begin van de jaren '70 stimuleerde de ontwikkeling. 

Het lint was een dynamisch geheel, wat opgerekt werd en weer 

expandeerde. 

In de jaren '70 deden de bouwmaatschappijen en projectontwik

kelaars - en het grote geld wat hiermee gemoeid is - hun intrede. 

Deze maatschappijen hadden andere motieven en werkwijzen dan 

de particuliere eigenaren. Deze partijen ontwikkelden meerdere 

percelen tegelijkertijd. Op deze wijze werden vanwege efficientie

overwegingen grootschaligere projecten gerealiseerd. Deze groot

schaligere projecten waren minder gericht op de behoefte van het 

individu en het creeren van meerwaarde voor het lint. Daarbij zijn 

ontwikkelingen minder afhankelijk geworden van de economische 

situatie. 

9.2.5 Bebouwlngstypologle 

De bebouwingstypologieen op zich hebben ook zeker hun invloed 

gehad op de ontwikkeling van het lint. Toen de percelen in particu

lier bezit waren, tot ongeveer de jaren '60, werd er gebouwd naar 

de behoefte van het individu. Hierbij werd ook rekening gehouden 

met de omgeving waarin de ontwikkeling plaats vond en de situe

ring aan het lint. Hierdoor waren uitbreidingen en veranderingen 

en zelfs nieuwbouw iedere keer weer mogelijk. Dit is goed te zien 

aan de arbeiderswoningen en de middenstandswoningen uit de 

jaren '30 die zich steeds hebben kunnen uitbreiden. Vanaf de ja

ren '60 kwam hier echter een verandering in. Vanaf deze periode 

werd er meer gekeken naar de behoefte van die tijd, een succes

vol type werd door ontwikkelaars steeds opnieuw toegepast. Deze 

typen zijn tegenwoordig echter moeilijk aan te passen, mede door 

de schaalgrootte en de slechte inpassing in de omgeving. Klein

schaligere ingrepen daarentegen zijn vaak succesvoller gebleken. 

De winkel met bovenwoning uit de jaren '60 neemt hier een mid

denpositie in. Ondanks dat het perceel geheel is volgebouwd en 

er weinig mogelijkheden zijn v~~r aanpassingen functioneert het 

type door de kleinschaligheid nog erg goed, vaak waren dit ook 

particuliere initiatieven. Verder blijkt uit het onderzoek dat het lint 

zijn bestaansrecht onder andere ontleent aan de aanpasbaarheid 

aan de behoefte, typen die niet mee kunnen gaan in deze verande

ringen blijken niet meer te functioneren . Dit blijkt uit (gedeeltelijke) 

leegstand van panden van dit type. Hiermee worden niet aileen 

de kantoren bedoeld, maar ook de tot winkelwoning ontwikkelde 

arbeiderswon i ng. 

-





De analyse en de samenvatting van de ontwikkelingen en de in

vloedsfactoren geven een goed beeld hoe het lint zich heeft ont

wikkeld. Met de visie wordt beoogd een ontwikkelingsrichting aan 

te geven voor de Hoogstraat in de toekomst. De visie heeft zich 

vertaald in aanbevelingen en een stedebouwkundig plan. Om tot 

de visie te komen wordt er vanuit de analyse naar de historische 

ontwikkeling van de Hoogstraat eerst een probleemsteliing gefor

muleerd. Binnen de probleem- en doelstelling wordt ook het ge

bied waarvoor een visie zal worden gemaakt verder afgebakend. 

Na het opstelien van de probleem-/doelsteliing zal ingegaan wor

den op de aanbevelingen op verschillende schaalniveaus. De ni

veaus lopen van stad- tot gebouwniveau. Daarna is onderzocht 

voor welke locaties aan de Hoogstraat al initiatieven of plannen 

zijn, hierbij is wei gekeken naar welke plannen nog aanpasbaar 

zijn. Daarnaast is er gekeken welke locaties ook eventueel in aan

merking komen voor herontwikkeling, ook al zijn er nog geen plan

nen v~~r. In combinatie met deze locaties en de aanbevelingen 

wordt in de laatste paragraaf ingegaan op het stedebouwkundig 

plan dat is opgesteld. Bij het opstelien van het concept en het ste

debouwkundig plan, is het lint 'terug geplaatst' in zijn omgeving. 

Het gebied voor het concept en het stedebouwkundig plan ligt met 

de klok mee, tussen het tangent, de Dommelzone, de stadring en 

de Meckelenburgstraat /Karel de Grotelaan . De omgeving is niet 

in het voorgaande onderzoek betrokken, maar is wei van belang 

om tot een goede planvorming te kunnen komen. 

10.1 Probleembeschrijving 

10.1.1 Probleemkader 

Vanaf de jaren '70 is het verschil in ontwikkeling tussen de drie 

delen van het lint groter geworden. Het westelijk gedeelte heeft 

zich vooral ontwikkeld als woonstraat, zeker nadat het zijn functie 

als doorgaande route heeft verloren. Dit gedeelte heeft een aan

genaam verblijfskarakter en heeft lOals gezegd overwegend een 

woonfunctie. De ontwikkelingen zijn de laatste 20 jaar hier ook al 

op aangepast. Aan de twee oostelijke del en heeft zich de ontwik

keling van andersoortige functies, naast wonen, doorgezet. Qua 

functioneren, functies, verkeer en ontwikkelingen is dit deel totaal 

anders dan net westelijk gedeelte. Deze twee delen zijn volgens 

de detailhandelnota uit 2006 een bijzondere concentratie qua de

tail handel en dient als aanlooproute naar de binnenstad. De twee 

oostelijke delen en het westelijk deel dienen dan ook aliebei op 

Visie op de Hoogstraat 

een andere manier bekeken te worden voor het opstellen van een 

visie. 

Het westelijk deel kent op dit moment weinig problemen, met uit

lOndering van het Franz Leharplein waar op dit moment een plan 

voor wordt opgesteld. Geadviseerd wordt om dit gedeelte van het 

lint integraal te bekijken met toekomstige ontwikkelingen van de 

Bennekel, omdat dit gedeelte hiermee steeds verder samenvloeit. 

Tevens wordt voor de Bennekel dit moment een projectstructuur 

opgesteld, het lint kan een positieve bijdrage leveren aan de struc

tuur en leefbaarheid van de wijk. 

De twee oostelijke delen kennen op dit moment ook weinig proble

men zoals weinig leegstand, verpaupering en dergelijke. Er dient 

echter wei een visie opgesteld te worden om de conditie goed te 

houden. Dit geldt zowel op het gebied van wonen als economische 

functies. Het middelste gedeelte, tussen het tangent en de stads

ring, kent op dit moment echter wei problemen op het gebied van 

verkeer. Dit geldt voor aile verkeersdeelnemers. V~~r de fietser en 

de voetganger is er weinig ruimte beschikbaar in het huidige pro

fiel en in de spitsuren is er sprake van filevorming voor het auto

verkeer. Daarnaast is er een gemis van de bereikbaarheid per bus. 

Het meest oostelijk deel is gelegen vanaf de twee bergen tot aan 

de tangent en beslaat maar een klein gedeelte van het gehele lint. 

Een van de zijdes is recentelijk (2000) nog geheel herontwikkeld 

en de andere zijde gedeeltelijk. De probleem- en doelstelling con

centreren zich dan ook op het gedeelte tussen het tangent en de 

stadring. 

10.1.2 Probleemstelling 

De Hoogstraat heeft zich lang, tot ongeveer de jaren '70, kunnen 

aanpassen aan de maatschappelijke en stedebouwkundige veran

deringen. De laatste 40 jaar is dit echter lOnder een duidelijke vi

sie gebeurd, vooral gebaseerd op de behoefte van dat moment. De 

ontwikkelingen passen qua stijl en schaalgrootte niet bij de straat. 

Door een beperkt aantal ontwikkelingsmogelijkheden wordt de 

vestiging van nieuwe ondernemingen geremd en verliest de straat 

zijn sterke concurrentiepositie ten opzichte van het centrum. 

Het probleem op dit moment is dat er geen duidelijke visie is om 

te voorkomen dat de Hoogstraat zijn diversiteit verliest en verwordt 

tot een 'woonstraat'. 



10.2 Aanbevellngen 
Uitgaande van de analyse zijn er een aantal punten naar voren 

gekomen die bij de toekomstige ontwikkelingen aan de hoogstraat 

niet uit het oog veloren mogen worden. Met deze punten wordt 

gestreefd naar goed gebalanceerde ontwikkelingen die het his

torisch karakter van de straat respecteren en de herkenbaarheid 

vergroot. Dit heeft zich vertaald in zes concrete aandachtpunten, 

die in de verschillende schaalniveaus verder worden beschreven. 

De zes concrete aandachtspunten zijn: 

Het historische karakter; 

De perceelsgewijze opbouw en de architectuur; 

Het profiel; 

Openbaar vervoer en bereikbaarheid; 

Overgang met de achterliggende woonbuurten; 

Diversiteit aan functies. 

10.2.1 Stadsnlveau 

De Hoogstraat blijft een toegangsweg tot het centrum. Ook op 

economische vlak zal de Hoogstraat een aanloopzone blijven tot 

het centrum en kunnen deze elkaar economisch versterken. De 

Hoogstraat is en blijft een belangrijke fietsroute tussen de binnen

stad en Veldhoven, en is dan ook een primaire fietsroute. Daaren

tegen zal de rol van de Hoogstraat voor het autoverkeer minder 

belangrijk worden. De verwachting is dat als de Karel de Grotel

aan opnieuw wordt ingericht, het sluipverkeer op de Hoogstraat 

zal afnemen. Doordat het autoverkeer zal afnemen zal ook de 

leefbaarheid van de Hoogstraat verbeteren, hierdoor kan er meer 

ruimte worden geboden aan voetgangers en zeker ook aan het 

fietsverkeer waarvoor de Hoogstraat wei een belangrijke rol zal 

blijven spelen. Voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer is het 

gewenst om de Hoogstraat weer op te nemen in het netwerk van 

buslijnen. In een nieuw profiel zal met de bovenstaande punten 

dan ook rekening gehouden moeten worden. 

Verder is het belangrijk dat het lint versterkt wordt, zodat deze in 

de structuur van Eindhoven duidelijk blijft. De Hoogstraat kan, als 

onderdeel van de radialenstructuur, bijdragen aan de leesbaar

heid van de stad. 

10.2.2 Stadsdeelnlveau 

De Hoogstraat is geheel gelegen binnen de centrumzone. Doordat 

de straat binnen deze zone is gelegen, ligt er een verdichtingsop

gave over het gebied . De binnengebieden achter de lintbebouwing, 

die ontstaan zijn door het bouwen aan de tweede orde, kunnen ge

bruikt worden voor deze verdichtingsopgave. De Hoogstraat vormt 

een bijzondere winkelconcentratie binnen Eindhoven en de stads

delen Gestel en Centrum. Vanuit het stadsdeel wordt veel gebruik 

gemaakt van de voorzieningen aan de Hoogstraat en dit zal in de 

toekomst ook zo blijven. Aan het lint kunnen winkels e.d. gevestigd 

worden die in de binnenstad geen bestaansrecht zouden kunnen 

hebben. Deze winkels zijn over het algemeen kleiner, het bebou

wingstype dient hier dan ook op aangepast te worden. Ondanks de 

aanwezigheid van het Franz Leharplein kan het lint dan ook gezien 

worden als wijkcentrum van Gestel en deel van het centrum. De 

bijzondere concentratie dient dan ook versterkt te worden zodat 

de straat ook op economisch vlak goed kan blijven functioneren 

en er meer samenhang tussen de economische functies ontstaat. 

10.2.3 WIJknlveau 

Vanuit de wijk worden ook veelvuldig de winkels bezocht die voor

zien in de dagelijkse voorzieningen en verzorging. De supermark

ten zijn hierbij de trekkers, de overige winkels aan de straat kun

nen zich hieraan optrekken. De overige winkels in dagelijkse voor

zieningen vragen vaak om kleinere ruimtes. De bebouwing dient 

hier eveneens op aangepast te worden. 

Naast dat de binnengebieden kunnen dienen voor de verdichtings

opgave, kunnen zij tevens gebruikt worden om een overgang te 

vormen tussen het 'grootschalige' aan de Hoogstraat en het fijn

mazige netwerk van de achterliggende woonbuurten. 

10.2.4 Straatnlveau 

Aan de Hoogstraat staan nog veel gebouwen die historisch waar

devol zijn, dan wei belangrijk en typerend zijn voor de herkenbaar

heid van de straat. Voor de herkenbaarheid van de straat is het 

belangrijk dat het historisch karakter van de Hoogstraat zichtbaar 

en voelbaar blijft. Bij de nieuwe ontwikkelingen dient hier dan ook 

zoveel mogelijk rekening mee gehouden te worden. De perceelsge

wijze opbouw is kenmerkend voor de Hoogstraat. De straat heeft 

voor een groot gedeelte een perceelsgewijze opbouw, behalve aan 

de delen waar vanaf de jaren '70 nog herontwikkelingen hebben 

plaatsgevonden. Een perceelsgewijze opbouw zorgt voor een grote 

belevingwaarde van de straat, omdat elk gebouw verschillend is 

en er hierdoor een zeer gevarieerd beeld ontstaat. De perceelsge

wijze opbouw kan worden versterkt door gebouwen ten opzichte 

van elkaar verspringend aan de rooilijn te plaatsen. Deze ver-



springing moet wei naar achteren plaatsvinden, omdat anders de 

straat breedte versmald wordt. Tevens draagt dit ook bij aan de 

belevingswaarde. In de analyse is ook te zien dat het lint altijd een 

verspringende rooilijn heeft gehad. 

In de toekomst is een andere indeling van het straatprofiel ge

wenst, lOdat er meer ruimte gecreeerd kan worden voor voetgan

gers en fietsers . Een andere indeling van het straatprofiel is tevens 

gewenst lOdat de straat weer onderdeel kan gaan uitmaken van 

het busnetwerk, lOdat de straat ook weer per openbaar vervoer 

goed bereikbaar is. Tevens zal door het nieuwe profiel de leef

baarheid van de straat verbeteren, doordat er onder andere meer 

openbare ruimte kan worden toegevoegd aan de straat. 

am de parkeerproblematiek te verkleinen moet geprobeerd wor

den dit deels op te lossen in nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast 

moet gekeken worden of een deel van het probleem in de straat 

zelf kan worden opgelost in het nieuwe profiel. 

10.2.5. Gebouwnlveau 

Een combinatie tussen wonen en werken is het meest gewenst 

aan de straat. Vanuit de analyse is ook gebleken dat de gecombi

neerde bebouwingstypologieen, zoals winkelwoningen en wonin

gen boven winkels altijd goed of nog steeds goed functioneren. 

Dit heeft ook bijgedragen aan de grote diversiteit aan functies . Ge

bouwen die aileen geschikt zijn voor wonen of aileen voor werken 

dienen dan ook lOveel mogelijk voorkomen te worden. Het is dan 

ook aan te bevelen om bij herontwikkelingen of nieuwe ontwikke

lingen gebouwen toe te passen waarbij de ruimte op straatniveau 

altijd aangepast kan worden voor een andersoortige functie dan 

wonen. Het is daarom ook aan te bevelen om de veelal leegstaan

de kantoorpanden te veranderen in appartementen, in comb ina

tie met een andersoortige functie op straatniveau. De combinatie 

van wonen en werken lOrgt ervoor dat er lOwel overdag als na 

sluitingstijd leven is in de straat. In de binnengebieden zijn vooral 

woningen het meest gewenst, waarbij ook woon-werk combinaties 

mogelijk zijn . Hierbij moet vooral gedacht worden aan een aan

huis-gebonden beroep of bedrijf. 

De percelen langs de Hoogstraat hebben een gemiddelde breedte 

van ongeveer 7 meter, met uitzondering van een aantal villa's. am 

de perceelsgewijze opbouw te versterken is het dan ook gewenst 

om elk perceel afzonderlijk te ontwikkeling als dit nodig mocht zijn. 

Het is tegenwoordig niet altijd even reeel om kavel voor kavel te 

willen (her)ontwikkeling. Er kunnen echter wei meerder naast el-

kaar gelegen percelen in een keer ontwikkeld worden, maar de 

perceelsgewijze opbouw moet hierbij duidelijk naar voren komen. 

Het is hierbij verder ook belangrijk dat nieuwe gebouwen aan de 

Hoogstraat, die ook aan een andere straat grenzen op beide stra

ten georienteerd worden . Zo wordt een barrierewerking voorkomen 

en eventueel zelfs verminderd. Bij ontwikkelingen aan de kruis

punten bij de hogere verkeersstructuren wordt aanbevolen om de 

bebouwing aan de Hoogstraat volledig door te laten lopen tot de 

ring en de bebouwing aan de ringstructuren daarachter te plaat

sen. Op deze manier wordt het beeld versterkt dat de lintstructuur 

na de ring verder doorgaat en de opdeling van het lint niet verder 

wordt vergroot. Daarnaast kan het doorlopen van de bebouwing de 

herkenbaarheid versterken (figuur 10.1). 
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Figuur 10.1: In veel gevallen 
wordt de bebouwing aan de 
stadsring doorgetrokken. Voor 
de herkenbaarheid van de straat 
en het gehele lint is het beter de 
bebouwing aan de Hoogstraat 
door te laten lopen tot de ring. 

De inrichting van de blokken dienen aan te sluiten op de aanwe

zige structuur van zowel de Hoogstraat als bij de achterliggende 

woonbuurten. Bij het 'invullen' van de binnengebieden moet ook 

gekeken worden of delen hiervan ook met groen zijn in te richten, 

om lo meer groen te kunnen creeren in de toch al 'groenarme' 

omgeving. 

Het is belangrijk dat bij lOwe I (her)ontwikkelingen aan de straat 

als in de binnengebieden per situatie gekeken wordt hoe een te 



(her)ontwikkelen locatie goed ingepast kan worden in de straat en 

omgeving en niet, lOals vanaf de jaren '70 is gebeurd, simpelweg 

een type telkens opnieuw toepassen dat voldoet aan de vraag van 

dat moment. 

10.2.6 Bebouwlngstypologleen In de toekomst 

Voor de toekomstige ontwikkelingen aan de Hoogstraat is niet spe

cifiek een type perceelsinrichting of bebouwingstypologie te geven. 

Uit de voorafgaande analyse is gebleken, dat men niet aileen meer 

aan de vraag van het moment moet voldoen, maar dat er ook re

kening gehouden moet worden met de aanwezige structuren en 

omgeving. Per situatie moet gekeken worden naar wat de beste 

oplossing is. Hierbij dient wei onderscheid gemaakt te worden tus

sen de bebouwing aan de Hoogstraat en de bebouwing achter de 

bebouwing aan de Hoogstraat. De bebouwing aan de Hoogstraat 

mag een grotere schaal hebben dan de achterliggende bebouwing. 

Het type winkel met twee tot vier lagen appartementen is geschikt 

om te toe te passen als bebouwing aan de Hoogstraat. Over het al

gemeen is twee a drie lagen het meest geschikt, bij de aansluiting 

op de hogere verkeersstructuren kan ook gekozen worden voor 

drie a vier lagen. De hoogte van de bebouwing aan de Hoogstraat 

moet aangepast worden aan het profiel en de plaats aan de straat. 

De bedrijfsruimte moet voor verschillende doeleinden gebruikt 

kunnen worden, lOals winkel , horeca, enz. Ook moeten ze eventu

eel samen te voegen zijn als de markt en de situatie hierom vraagt. 

Bij de ontwikkelingen aan de Hoogstraat is het belangrijk dat er 

sprake is van een perceelsgewij ze opbouw. Het beeld van verschil

lende typologieen en schalen van de bebouwing is kenmerkend 

aan de Hoogstraat, daarom moet de perceelsgewijze opbouw 

gehandhaafd blijven en waarmogelijk versterkt worden. Dit moet 

niet aileen in uitdrukking komen is de verschillende bouwvormen, 

maar ook in de architectuur. 

Zoals eerder al is gezegd moet de bebouwing in de binnengebie

den dienen als overgang tussen het 'grootschalige' aan de Hoogs

traat en het fijnmazige netwerk van de achterliggende buurten. 

De structuur en de schaalgrootte van deze bebouwing dient hier 

op aangepast te worden. Voor deze binnengebieden is geen een

duidige type perceelsinrichting of bebouwingstype te geven. Er zijn 

dus meerdere indelingen en typen bebouwing mogelijk, hierbij kan 

gedacht worden aan grondgebonden woningen, appartementen 

en woon-werk combinaties. Ook bedrijvigheid aan huis, zoals een 

klein kantoor of op het gebied van persoonsverzorging dient hierbij 

niet geschuwd te worden. Het parkeren dient zoveel mogelijk in 

de ontwikkelingen zelf opgelost te worden. Hierbij dient de onbe

bouwde ruimte zoveel mogelijk vrij te blijven van parkeren, dit kan 

mogelijk gemaakt worden door bijvoorbeeld een ondergrondse 

parkeergarage onder een appartementencomplex of inpandig par

keren bij een eengezinswoning. 



10.3 (MogellJke) herontwlkkelingslocaties 

Aan de Hoogstraat worden door zowel de gemeente als door par

ticulieren en projectontwikkelaars en bouwmaatschappijen ver

schillende initiatieven genomen. Wat echter vaak een probleem 

is bij deze plannen, is dat de initiatiefnemer vaak niet verder kijkt 

dan de gronden die direct beschikbaar dan wei in eigendom zijn. 

Hierdoor worden vaak maar kleine delen ontwikkeld en wordt er 

niet of nauwelijks naar de directe omgeving gekeken. 

Ais eerste zal worden ingegaan op de locaties waar al plannen of 

initiatieven voor zijn. Per locatie zal een korte beschrijving van het 

gebied worden gegeven en wat de plannen zijn. Daarna zal worden 

ingegaan op de gebieden waar nog geen plannen voor zijn maar 

die wei voor mogelijke herontwikkeling in aanmerking komen. 

1. In de jaren '70 en begin jaren '80 zijn er een aantal woningen, 

tussen de Hoogstraat 50 en 76, naast elkaar gesloopt. De vrij

komende gronden zijn gedeeltelijk, mede doordat men geen 

verdere plannen had voor het gebied en door de groei van de 

automobiliteit, ingericht als parkeerplaats en gras-jspeelveld. 

In het plan worden op de gronden zonder bestemming en ach

ter de bestaande bebouwing op de originele oude verkaveling 

7 grondgebonden en 24 appartement gebouwd. Daarnaast 

worden er 4 stadswoningen aan de Hoogstraat gebouw. Het 

parkeren van de nieuwe woningen wordt opgelost onder de 

appartementen. De huidige parkeerplaats en het grasveld blij

yen in stand en op dezelfde locatie, deze worden wei opnieuw 

ingericht. 

2 . Voor het gebied Hoogstraat-Palingstraat e.a. zijn kaders opge

steld voor de ontwikkeling. Op het binnenterrein hebben ge

bouwen gestaan van de voormalige Capax fabriek. Door deze 

fabriek zijn de gronden en het grondwater ernstig vervuild. 

Daarnaast bevinden zich in het gebied het bedrijventerrein 

van een voormalig garagebedrijf, de Albert Heijn en de om

ringende woningen, inclusief de woningen in het resterende 

deel van de voormalige bedrijfsbebouwing van Capax. In eer

ste instantie waren er plannen om alles te slopen, exclusief de 

Albert Heijn en de woningen aan de Hoogstraat en de Lamber

tusstraat. Het gebied zou dan opnieuw worden bebouwd met 

woningen. Lichte vormen van bedrijvigheid en de uitbreiding 

van de Albert Heijn Dit stuitte echter op veel weerstand, van

wege 'de oudheid' van de woningen aan de Palingstraat. Om

dat een deel van de gronden op het binnenterrein sinds 2001 

zijn ingericht als natuurtuin (semi-openbaar). De kaders zijn 

nu dermate gewijzigd dat de natuurtuin (voorlopig) in stand 

mag blijven en verder openbaar gemaakt wordt. Ook de wo

ningen aan de Palingstraat blijven gespaard. Aileen de Albert 

Heijn mag uitbreiden en het voormalige bedrijfsterrein wordt 

herontwikkeld. 

3. De villa aan de Hoogstraat 122 behoorde vroeger aan de fa

milie Kerssemakers. De villa is sinds de jaren '60 in gebruik 

als kantoor van een drukkerij, hiervoor zijn verschillende ge

bouwen aangebouwd. Op het gebied erachter staan nog de 

gebouwen van de voormalige drukkerij. De gebouwen staan 

op dit moment leeg. De plannen voor dit gebied zijn nog volop 

in ontwikkeling. Volgens de laatste ideeen moet er een combi

natie komen van wonen (zowel grondgebonden woningen als 

appartementen) en bedrijvigheid. 

4. De ontwikkeling aan de Hoogstraat 185 is een particulier 

initiatief voor de bouw van een appartementencomplex met 

ondergrondse parkeergarage. De villa op het perceel is reeds 

gesloopt. Het perceel ligt hierdoor al een aantal jaren braak. 

5. Achter de Hoogstraat bevindt zich een kleinschalig bedrijven

terrein. Het terrein is gebouwd in rond de jaren '50 en ligt 

verder ingeklemd door de Bergmannstraat. Later zijn hier nog 

een aantal gebouwen aan toegevoegd. Aan de oostzijde is een 

groot gebouw neergezet voor een voormalige ijzerfabriek. In 

de huidige situatie zijn veel gebouwen in gebruik als opslag of 

hebben zich er 'artistieke' bedrijven gevestigd. De Hallenweg 

staat op de nominatie voor opwaardering en herstructurering. 

6. op de locatie Hoogstraat 235 heeft eerst een linnenfabriek 

gestaan, later is hier een garagebedrijf gekomen. Het gara

gebedrijf is inmiddels vertrokken, in het gebouw zit nu een 

discounter in brandschade artikelen. V~~r de locatie is een 

particulier initiatief voor de bouw van 64 appartementen en 5 

atelierwoningen. Vanwege bezwaren tegen de hoogte van 50 

meter is het plan begin 2009 door de gemeente afgewezen. 

Het verdere verloop van de ontwikkeling is onbekend. 

7. De gronden aan de hoek van de Hoogstraat en de Boutenslaan 

hebben na de sloop van de gebouwen eind jaren '60 braak ge

legen, met uitzondering van de villa van de voormalige schoe

nenfabriek die in 2001 is gesloopt. De monumentale moeras

eik blijft gespaard. Begin 2009 zijn hier de eerste bouwwerk

zaamheden op initiatief van een ontwikkelingsmaatschappij 

begonnen voor de bouw van woningen, kantoren, commerci

ele ruimtes en een ondergrondse parkeergarage. 



Verder zijn er nog een tweetal locaties waar op dit moment geen 

plannen voor zijn maar wei voor ontwikkeling in aanmerking zou

den kunnen komen: 

8. Aan de Hoogstraat 114/116 staat een gebouw wat valt onder 

het type winkels met bovenwoning. Onder de woningen heeft 

een garagebedrijf gezeten. die een aantal jaren geleden uit 

het gebouw vertrokken is. Achter het gebouw staan nog een 

aantal gebouwen. behorende bij het garagebedrijf. De panden 

staan nu voor een groot gedeelte leeg. Door zijn voormalige 

functie is het moeilijk hier een nieuwe functie voor te vinden. 

Zonder herontwikkeling zal dit ook moeilijk blijven. 

9. Tegenover de Hoogstraat 235 staan een kantoor met een 

winkelstrip op de begane grond. een gebouw wat valt onder 

het type winkels met appartementen en een bedrijfsgebouw 

waar een drukkerij in is gevestigd. De tussenliggende ruimte 

is ingericht als parkeerplaats. Het kantoor en de winkels op 

de begane grond staan voor een groot gedeelte leeg. Ditzelfde 

geldt voor de winkels onder de appartementen. Onder de ap

partementen is gedeeltelijke leegstand. Het kantoor is te groot 

om een nieuwe functie of nieuwe huurder voor te vinden. Er is 

weinig behoefte aan een kantoor van deze afmeting. De leeg

stand in de commerciele ruimtes heeft waarschijnlijk te ma

ken met de ligging. De gronden zijn namelijk gelegen aan een 

zeer druk kruispunt qua autoverkeer en zijn hierdoor moeilijk 

te bereiken. want de winkels die voor het kruispunt zijn gele

gen functioneren nog weI. 

Figuur 10.2: Overzicht van de ontwikkelingen aan de Hoogstraat. 1: Parkeerplaatsen tussen de Hoogstraat 60 en 76. 2: Natuurtuin "De vergeten tuin ", met op de achtergrond 
de Hoogstraat. 3: Voormalige drukkerij achter de villa aan de Hoogstraat 122, 4: De gesloopte villa aan de Hoogstraat 185, 5: Voormalige autogarage aan de Hoogstraat 235, 
nu een rookschadeoutlet, 6: Voormalige autogarage aan de Hoogstraat 235, nu een rookschadeoutlet. 7: Hoek Hoogstraat en de Boutenslaan, met links de moeraseik. 8: Voor
malige autograge, nu tijdelijk is gebruik als matrassen-outlet aan de Hoogstraat 114/116. 9: Figuur 11.9: Het terrein tegenover Hoogstraat 235, met links het kantoorgebouw 
en rechts een deel van de leegstaande winkels met appartementen. 



10.4 5tedebouwkundig plan 

Op basis van de aanbevelingen en de mogelijke ontwikkelingsloca

ties die in de vorige paragrafen zijn beschreven is een stedebouw

kundig plan opgesteld voor het gedeelte van de Hoogstraat tussen 

de tangent en de stadsring. Eerst zal er een algemene beschrijving 

worden gegeven van het plan. In de paragrafen daarna zal worden 

ingegaan op de verwijzingen uit het stedebouwkundig plan. 

Op basis van het concept en de algemene aanbevelingen is er een 

stedebouwkundig plan opgesteld . Hieronder wordt puntsgewijs 

weergegeven wat er met het stedebouwkundig plan wordt beoogd 

en welke middelen hiervoor worden ingezet: 

1. Het behouden en waar mogelijk versterken van het histo

risch karakter van de straat; 

o Perceelsgewijze opbouw van de nieuwe gebou

wen langs de Hoogstraat; 

o Rekening houden met de historische bebouwing 

langs de Hoogstraat; 

2. Het versterken van de herkenbaarheid van de straat; 

o Perceelsgewijze opbouw van de nieuwe gebou

wen langs de Hoogstraat; 

o Structurerend groen (bomen); 

3. Het versterken van de straat als wijkcentrum en economi

sche aanlooplOne naar het centrum; 

o Bedrijfsruimte op de begane grond van de nieu

we gebouwen langs de Hoogstraat 

o Het versterken van de relatie tussen de straat en 

de Hallenweg; 

4 . De verblijfskwaliteit van de straat verhogen. 

o Het opnieuw inrichten van het straatprofiel waar

bij meer ruimte wordt gegeven aan fietsers en 

voetgangers; 

o Meer groen in de straat; 

5. Het verbeteren van de relatie en verbinding tussen de 

straat en de achterliggende woonbuurten; 

o Het doortrekken van de twee lijnen die vanuit de 

Dommeizone komen; 

o De schaal van de bebouwing in de binnengebie

den laten middelen tussen de straat en de woon

buurt; 

De herontwikkelingslocaties en daarmee ook de nieuwe gebou

wen zijn verspreid aan de straat gelegen. Door op strategische 

plaatsen nieuwe gebouwen te plaatsen wordt getracht de econo

mische functies aan de straat weer omhoog te krijgen. Toekom

stige ontwikkelingen kunnen zich dan aan deze ontwikkelingen 

optrekken. De locaties liggen in gebieden waar de economische 

functies dreigen te stagneren of zelfs al helemaal zijn weggetrok

ken. In de meeste gevallen zijn er al initiatieven voor deze gebie

den in gang gezet, maar zijn deze nog niet concreet. Deze vier 

gebieden leggen samen een basis waarop voort geborduurd kan 

worden. Daarnaast leggen zij ook een sterke basis voor de verdere 

ontwikkeling en het blijvend goed functioneren van de Hoogstraat. 

Figuur 10.3 geeft de situatie weer na deze ingrepen. 

Bij de ontwikkelingen ten noorden van de straat (deelgebieden 1, 

2 en 4) worden er lOwel nieuwe gebouwen aan de straat geplaatst 

als in de binnengebieden. De gebouwen aan de Hoogstraat dienen 

ter versterking van de economische functie van de straat, voor lo

wei zijn functie als wijkcentrum als economische aanlooplOne. De 

begane grond van de nieuwe gebouwen kunnen ten aile tijden wor

den aangepast als bedrijfsruimte. De gebouwen zijn verder per

ceelsgewijs en niet in een lijn geplaatst, om de belevingswaarde 

van de straat te verhogen . 

Bij deelgebied 1 zijn de nieuwe gebouwen in een L-vorm geplaatst 

lOdat de groene ruimte aan de straat behouden kan blijven. Door 

het groen naar voren te halen en te vergroten geeft dit een verster

king van het te ontwikkelen groene aanzicht van de straat en geeft 

ook een gevoel van ruimte in de bebouwde omgeving. Bij deelge

bied 2 worden een aantal gebouwen geplaatst met een grotere 

schaal. De gebouwen hebben een grotere schaal met het oog op 

de villa's die al binnen dit gebied staan. De straat bestaat niet ai

leen uit aaneengeschakelde gebouwen, maar ook uit relatief ruim 

vrijstaande villa 's. Door ook gebouwen met een grotere schaal toe 

te passen wordt er gelOrgd voor versterking van de diversiteit in het 

bebouwingsbeeld en de belevingswaarde. Bij deelgebied 4 worden 

aan weerszijde van de straat nieuwe gebouwen geplaatst. Zoals 

ook al in de aanbevelingen is aangegeven is het belangrijk dat het 

historisch karakter van de Hoogstraat zichtbaar en voelbaar blijft. 

De bebouwing ten zuiden van de straat is om deze reden verder 

naar achteren geplaatst om het zicht op de historische villa niet te 

ontnemen. De nieuwe bebouwing ten noorden van de straat loopt 



door tot de ring. De nadruk wordt hierdoor op de straat gelegd en 

niet op de ring, wat de herkenbaarheid van de straat verhoogt. 

Op de kaart is te zien dat er op de binnengebieden, ten noorden 

van de straat, hofstructuren worden gecreeerd. De hofstructuren 

zijn ruim van opzet en hebben een maatvoering die zich middelt 

tussen de Hoogstraat en de achterliggende woonbuurten . Om het 

historisch karakter van de straat vanuit de binnengebieden ook 

voelbaar te maken, zijn er zichtlijnen vanuit de binnengebieden op 

de historische bebouwing gericht. De nieuwe binnengebieden zijn 

veelal woongebieden, met woonwerk-combinaties. In het stads

deel Gestel is veel behoefte aan nieuwe woningen. Aileen pure 

woonfunctie is aan de straat niet gewenst en er kunnen ook niet 

genoeg woningen aan de straat wordt gecreeerd boven de bedrijfs

ruimtes. De binnengebieden zijn altijd al op verschillende wijze ge

bruikt. De binnengebieden zijn geschikt om deze als kleinschalige 

woongebieden in te richten . Het voordeel hierbij is meerledig, als 

eerste dragen ze bij als overgang tussen de straat en de achter

liggende woonbuurten. Daarnaast zorgen de woningen voor meer 

leefbaarheid aan de straat en zorgen voor een verhoging van het 

afzetgebied van de winkels. 

Deelgebied 3 wordt op een andere wijze vormgegeven dan de 

andere deelgebieden. Bij deelgebied 3 wordt het kleinschalige 

binnenstedelijk bedrijventerrein aan de Hallenweg uitgebreid en 

versterkt. De Hoogstraat wordt binnen dit deelgebied niet recht

streeks versterkt door middel van bebouwing, maar op econo

misch gebied. Op het bedrijventerrein zitten veel bedrijven op 

het artistieke gebied, dit wordt verder uitgebreid. Bij de nieuwe 

bedrijfsruimtes aan de Hoogstraat wordt gericht op winkels in de 

dagelijkse voorzieningen en bedrijven en winkels die in het cen

trum niet kunnen bestaan. Vaak zijn dit winkels en bedrijven op 

het artistieke vlak. Daarnaast wordt er in deelgebied 3 wonen toe

gevoegd om de leefbaarheid van het gebied te verhogen. 

loals ook op de kaart te zien is zijn de twee verbindingslijnen van

uit de Dommelzone verder het gebied in getrokken. De noordelijke 

lijn is doorgetrokken tot de bebouwing langs de oude spoorbaan 

en wordt ter versterking geleid door bomen en bebouwing langs 

een zijde. De zuidelijke lijn is doorgetrokken tot de Hoogstraat, via 

de Hallenweg, en wordt aan beide zijden geleid door bomen en be

bouwing, waarvan aan een zijde de bebouwing bestaand is en aan 

de andere zijde bestaat deze uit nieuwbouw. Met het doortrekken 

van de lijnen worden de gebieden achter de Hoogstraat zowel met 

de Hoogstraat zelf verbonden als onderling. De zuidelijke lijn wordt 

tevens gebruikt om de relatie tussen de Hoogstraat en de Hallen

weg te versterken. 

De belevingswaarde van de straat kan niet aileen door de bebou

wing worden verhoogd, maar ook door de verdere toevoeging van 

bomen in de straat. Dit deel van Gestel is een groenarme wijk, het 

is daarom belangrijk om voor nieuwe ontwikkelingen een groen

plan op te stellen, om het weinige groen in de wijk te compense

reno De onbebouwde ruimte in de middengebieden worden dan 

ook waar mogelijk en passend, met groene elementen (gras en 

bomen) ingevuld. Op deze manier kan er meer groen worden ge

bracht in de groenarme buurten. 
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Figuur 10.4: Het stedebouwkundig plan (niet op schaal), in de volgende paragrafen wordt per deelgebied een uilgebreide toelichting en uitwerking gegeven. 
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10.5 Uitwerking stedebouwkundig plan 

De uitwerking van het stedebouwkundig plan bestaat uit twee de

len. Ais eerste zal worden ingegaan op de straat zelf. Bij de straat 

wordt er in gegaan op de karakteriserende bebouwing en daarna 

op het profiel. Ais tweede zal er worden ingegaan op de vier deel

gebieden 

10.5.1 De straat 

Karakteriserende bebouwing 

Het is belangrijk om het historische en karakteriseerde beeld van 

de Hoogstraat te behouden. Er is daarom voor het maken van de 

ontwerpen een kaart gemaakt met daarop aangegeven de bebou

wing die zeker behouden moet blijven. Bij het bepalen hiervan 

is per gebouw gekeken naar het historisch karakter, het functi

oneren, de staat waarin het gebouw verkeerd en of het gebouw 

aanvullende waarde heeft voor de straat. Het slopen van een of 

meerdere aangewezen gebouwen betekend dat er afbreuk wordt 

gedaan aan het karakteriseerde beeld. Er staan namelijk ook ge

bouwen langs de straat die het karakter juist verzwakken in plaats 

van versterken. 

\ 

\ 
\ 

Figuur 10.5: Overzicht met in het ficht bruin aangegeven de te behouden bebouwing 
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Figuur 10.6: De maximale bouwprofielen van 
10, 12 en 15 meter aan de Hoogstraat en 
de varianten die binnen dit maximale profiel 
pass en 



Bebouwingsprofiel 

Het type winkel met twee tot vier lagen appartementen en winkel 

met bovenwoning zijn het meest geschikt om toe te passen aan 

de Hoogstraat. Over het algemeen is bij appartementen drie lagen 

het meest geschikt, bij de aansluiting op de hogere verkeersstruc

turen kan ook gekozen worden voor drie a vier lagen of zelfs vijf la

gen. De hoogte van de nieuwe gebouwen varieert hierdoor tussen 

de 10 en de 15 meter. Indien gekozen wordt voor bovenwoningen, 

is een bovenwoning van twee lagen het meest geschikt. 

De bebouwing in de binnengebieden en in deelgebied 3 moet zich 

aanpassen aan twee schalen. Dit betekent in de meeste gevallen 

dat er in het geval van appartementen en plat afgedekte woningen 

niet hoger mag worden gebouwd dan drie lagen (10 meter) en dat 

ook twee lagen met een kap mogelijk is. 

Binnen de maatvoering van de hoogtes van de gebouwen, zowel 

aan de straat als in de binnengebieden, is een driedeling gemaakt 

van 10, 12 en 15 meter. De maatvoering van 10 meter is vooral 

geschikt voor de binnengebieden, binnen deze maatvoering is het 

mogelijk om zowel kleinschalige appartementen als grondgebon

den woningen te realiseren. De hoogte van 12 meter is geschikt 

om overal aan de straat toe te passen, boven de bedrijfsruimte 

kunnen dan drie lagen appartementen gerealiseerd worden. Om 

onderlinge afwisseling te krijgen tussen de nieuwe gebouwen, kan 

Figuur 10. 7: Impressie van bebouwing binnen he! maxima Ie bebouwingsprofiel 

er met de vierde laag gevarieerd worden in vorm. Deze verdieping 

kan worden afgeschuind of een verwijzing maken naar de histo

rische bebouwing aan de straat. De hoogte van 15 meter is ge

schikt om te toepassen bij de hogere verkeersstructuren. Op deze 

manier wordt er een overgang gecreeerd tussen de 'grote' schaal 

van de bebouwing aan de ring en de 'kleinschaligere' bebouwing 

aan de Hoogstraat. Binnen deze maatvoering is het mogelijk om 

boven de bedrijfsruimte 4 lagen appartementen te realiseren, de 

bovenste laag dient hierbij wei naar achteren geplaatst te worden 

zodat de gevel vanaf de straat niet massaal aandoet. 

Het maximale bebouwingsprofiel is zo gekozen, dat er verschil

lende varianten mogelijk zijn (figuur 10.6). Het beeld van verschil

lende typologieen en schalen van de bebouwing is kenmerkend 

aan de Hoogstraat. Het is daarom belangrijk dat er een variatie 

in de gevels ontstaat voor een afwisselend beeld en wordt de per

ceelsgewijze opbouw aan de straat versterkt. Naast de variatie in 

gevels, kan ook de plaatsing van een gebouw ten opzichte van de 

rooilijn en ten opzichte van elkaar bijdragen aan de perceelsgewij

ze opbouw (figuur 10.7). De gebouwen dienen ten opzichte van de 

gemiddelde rooilijn wei naar achteren geplaatst te worden, omdat 

anders de breedte van de straat versmald wordt. 
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Figuur 10.8: Boven het bestaande profiel, onder het toekomstige profiel met vrijliggend fietspaden en brede 
stoepen voor een aangenaam verblijfsklimaat (schaal 1:250) 



Pro fie I van de straat 

Het huidige wegprofiel van de Hoogstraat is 15 meter breed en is 

zodanig ingedeeld dat het gebruiksonvriendelijk is v~~r voetgan

gers en fietsers. Ook is het gezien de huidige drukte en indeling 

van de straat, niet mogelijk om het profiel geschikt te maken om 

weer deel uit te kunnen maken van het busnetwerk. De verwach

ting is dat als de Karel de Grotelaan en de kruising met de Maurits

straat worden aangepast en verbeterd dat het sluipverkeer in de 

Hoogstraat zal afnemen. Het profiel van de straat kan hierop aan

gepast worden, waarbij het gemotoriseerde verkeer een minder 

belangrijke rol krijgt in het profiel en het langzame verkeer en het 

openbaarvervoer een belangrijkere rol. Om dit mogelijk te maken 

zal de Hoogstraat zal tussen de Gestelsestraat en de stadsring 

een eenrichtingsweg worden. De rijrichting wordt vanaf de stads

ring richting het centrum. Doordat de straat een eenrichtingsweg 

wordt, kan er meer ruimte worden geboden aan de andere gebrui

kersgroepen. Dit verhoogt niet aileen de verblijfskwaliteit, maar 

ook zijn status als primaire fietsroute. Vanuit het tangent kan de 

stadsring worden bereikt via de Gestelsestraat. De Gestelsestraat 

zal als het ware de andere rijrichting 'op gaan vangen' . De Gestel

sestraat is momenteel ingericht als 30 kmjh weg. Er moet nader 

bekeken worden of deze indeling voldoet om het extra verkeer te 

verwerken of dat ook hier het profiel aangepast moet worden. Dit is 

echter niet in dit onderzoek meegenomen en zal nader onderzocht 

moeten worden. Langs de stadsring wordt de ventweg doorgetrok

ken zodat als men van de Gestelsestraat komt en de Hoogstraat 

op wilt niet eerst de stadsring op hoeft te rijden. Er moet bij het 

kruispunt met de Hoogstraat, de stadsring en de doorgetrokken 

ventweg wei rekening gehouden worden met de inrichting. 

De Hoogstraat tussen het tangent en de Gestelsestraat blijft wei 

een tweerichtingsweg. Dit is nodig v~~r de bereikbaarheid van 

de Gestelsestraat en de woonwijken die hier aangrenzen en door 

deze straat ontsloten worden. De wijken zijn nog wei via andere 

straten bereikbaar, maar de verwachting is dat de bereikbaar dus

danig zal verslechteren dat het gewenst is om in dit gedeelte van 

de Hoogstraat twee richtingen te houden. Dit gedeelte zal dus qua 

inrichting van het profiel niet gewijzigd worden. 

Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de inrichting van 

het nieuwe profiel tussen de Gestelsestraat en de stadsring. 

In het nieuwe profiel wordt het trottoir aan beide zijden 2, 25 

meter breed. Het trottoir is zo breed genoeg om elkaar goed 

te kunnen passeren. In het huidige profiel is dit niet altijd het 

geval, omdat het trottoir op een aantal plaatsen slechts 1 me

ter breed is. Wanneer het profiel breder wordt dan 15 meter, 

wordt het trottoir breder. 

In de huidige situatie manoeuvreren fietsers tussen het druk

ke autoverkeer aan de ene kant en de geparkeerde auto's 

aan de andere kant. De positie van de fietsers wordt slechts 

aangeduid door een onderbroken streep. Hierdoor ontstaan 

er onveilige situaties. In het nieuwe profiel worden de fietsers 

gescheiden van het autoverkeer, door aan beide zijden een 

vrij liggend fietspad aan te leggen van 2,00 meter breed. Het 

fietspad wordt lager aangelegd dan het trottoir zodat hier geen 

verwarrende situatie kunnen ontstaan. Tussen het fietspad en 

de parkeervakken wordt een strook aangelegd van 0,50 me

ter. Dit maakt het in- en uitstappen v~~r zowel de automobilist 

als v~~r de fietser veiliger. Deze strook kan tevens gebruikt 

worden voor het plaatsen van lantaarnpalen. 

In het huidige profiel is op een aantal plaatsen langs de straat, 

aan een van de zijde (wisselend), al langsparkeren aanwezig. 

In het nieuwe profiel wordt aan een zijde langsparkeren gere

aliseerd over bijna de gehele lengte van de straat. De stan

daard breedte van langsparkeervakken is 1,80 meter. Er is 

echter gekozen om de vakken 2 meter te maken zodat het 

in- en uitstappen veiliger wordt en daarnaast worden de auto's 

steeds groter. Door aan een zijde langsparkeervakken aan te 

leggen over bijna de gehele lengte van de straat ontstaan er 

meer parkeermogelijkheden, hierdoor zal de parkeerdruk in 

de straat afnemen. 

De rijbaan krijgt een breedte van 3,50 meter. Een breedte van 

3,50 meter is minimaal vereist voor wegen waar ook bussen 

gebruik van maken. Doordat de rijbaan deze breedte krijgt 

kan de Hoogstraat weer opgenomen in een busroute, zodat 

de straat weer goed per openbaar vervoer bereikbaar is. 

In het huidige profiel zijn al bomen aanwezig, deze zijn aan

gepland toen het profiel in de jaren '90 is aangepast. Door de 

afmetingen van het huidige profiel heeft men gekozen voor 

relatief kleine bomen. Daarnaast lijken de bomen willekeurig 

te zijn geplaatst, zodat op sommige plaatsen de bomen dicht 

bij elkaar staan en op sommige plaatsen juist ver uit elkaar. 

In het nieuwe profiel kunnen er nieuwe en hogere bomen bij 

gepland worden, zodat het groene aanzicht van de straat ver

sterkt wordt. 
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Figuur 10.9: Het stedebouwkundig plan voor 
deelgebied 1 (schaal 1:2000) 

Figuur 10.10: Vogelvluchtzicht en twee straatzichten op het stedebouwkundig plan, het eerste aanzicht 
is richting de ring en het tweede straatbeeld naar het centrum 



10.5.2 Oeelgebieden 

Deelgebied 1 

Aan de Hoogstraat worden twee nieuwe blokken gebouwd, die elk 

bestaan uit vier gebouwen. Het blok welke haaks op de Hoogstraat 

staat behoort tot het type 'winkels met 2 a 3 lagen appartemen

ten'. Het blok welke evenwijdig aan de Hoogstraat staat behoort 

tot het type grondgebonden woningen. Het blok is 10 meter hoog 

en op de begane grond is het mogelijk en het meest wenselijk om 

daar bedrijfsruimte te maken. De bedrijfsruimtes op de begane 

grond dragen bij aan de versterking van de winkelconcentratie. De 

omvang van de bedrijfsruimtes is dusdanig gekozen dat deze ge

schikt zijn voor meerdere doeleinden, voor zowel de dagelijkse als 

de niet-dagelijkse boodschappen. Deze bebouwing is lager gehou

den omdat deze door zijn situering al richting het binnengebied 

gaat. Elk gebouw heeft binnen het blok zijn eigen vorm, indeling en 

architectuur, zodat de perceelsgewijze opbouw wordt benadrukt. 

De twee blokken zij in een L-vorm geplaatst zodat de groene ruimte 

aan het lint behouden kan blijven en wordt vergroot tot aan de 

straat. De groene ruimte draagt bij aan een beter verblijfsklimaat 

in de straat. Het gebouw evenwijdig aan de straat staat verder 

van de weg af dan andere gebouwen, hierdoor kan niet aileen de 

groene ruimte behouden blijven, maar draagt hierdoor wei bij aan 

de variatie van de rooilijn. De parkeerplaats die in de huidige si

tuatie voor de groene ruimte, aan de straat, is gelegen wordt in 

verkleinde vorm terug gebracht op de hoek van het gebied . In het 

binnengebied wordt een hof gemaakt. De verschillende gebouwen 

bestaan uit een combinatie van appartementen van drie lagen 

en grondgebonden woningen. Waarbij het bij de grondgebonden 

woningen ook mogelijkheden zijn voor een kleinschalige vorm 

van een beroep of bedrijf aan huis. De bebouwing krijgt gezien 

zijn ligging aan de straat een stedelijk karakter, maar gezien de 

hoogte en de ruimte opzet ontstaat er wei een tussenschaal die 

middelt tussen de Hoogstraat en de achterliggende bebouwing. 

Het binnengebied wordt deel groen ingericht en een deel als par

keersplaats voor bezoekers. Het parkeren van de bewoners vindt 

plaats in de ondergrondse parkeergarage. Het binnengebied wordt 

ontsloten via de st. Lambertusstraat en voor voetgangers ook via 

de Hoogstraat. Er wordt een relatiejverbinding gemaakt met de 

Hoogstraat en de achterliggende bebouwing door middel van een 

zichtlijn op de oude bebouwing aan de overzijde van de straat die 

aan te merken is als te behouden karakteriserende bebouwing. 

Waarbij op de hoek met de Gestelsestraat ook een extra bijzon

der gebouw staat. Op de hoek van de Mauritsstraat en Mecke

lenburgstraat wordt een nieuw appartementencomplex gebouwd 

van 4 lagen, met een binnenterrein voor de bewoners. Winkels of 

andere economische functies is gezien de ligging en de drukte van 

het autoverkeer niet gewenst. Door de grootte van de ontwikkeling, 

de ligging van het tangent en de toch al hoge parkeerdruk is het 

gerechtvaardigd een parkeergarage aan te leggen. De parkeerga

rage zal komen te liggen onder het nieuwe appartementencom

plex op de hoek met het tangent en zal doorlopen tot onder de ap

partementen in het binnengebied. De parkeergarage zal ontsloten 

worden via de st. Lambertusstraat. 





Deelgebled 2 

Aan de Hoogstraat worden een drietal gebouwen geplaatst in 

het stramien van de twee villa's die daar al staan. le worden te 

opzichte van elkaar en van de rooilijn verschillend geplaatst. De 

twee nieuwe noordelijke gebouwen hebben zowel hun orientatie 

op de Hoogstraat als op de nieuwe weg. Deze twee gebouwen be

staan dan ook uit twee delen. Het deel wat georienteerd is op de 

Hoogstraat bestaat uit een bedrijfsruimte op de begane grond met 

daarboven twee lagen appartementen. Dit deel van het gebouw is 

weer verder opgedeeld zodat er een perceelsgewijze opbouw ont

staat. Net lOals in deelgebied 1 kunnen de bedrijfsruimtes gezien 

hun afmeting voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Het 

deel wat georienteerd is op de nieuwe weg kan geheel gebruikt 

worden als bedrijfsruimte en heeft een hoogte van 10 meter, dit 

als overgang naar het binnengebied. Het zuidelijke gebouw kan 

voor meerdere doeleinden gebruikt worden. De begane grond kan 

enkel dienen voor bedrijfsdoeleinden, de bovengelegen verdie

pingen kunnen tevens zowel gebruikt worden voor kantoorfunc

ties als voor woondoeleinden. Vanuit de Dommeizone komt een 

verbindingslijn, die nu nog dood loopt op de bebouwing aan de 

noordzijde van de hoogstraat. Deze lijn wordt het binnengebied 

ingetrokken lOdat er een betere relatie kan ontstaan tussen de 

buurten aan weerszijde van de straat en tussen de achterliggende 

woonbuurten en de straat zelf. De verbindingslijn loopt door tot 

aan de oude bebouwing langs de voormalige spoorlijn. Op deze 

wijze kan ook de historische relatie tussen de straat en de spoor

lijn weer opgepakt worden. De verbinding zal een nieuwe weg gaan 

worden en fungeren als toegangsweg naar het binnengebied. 

Naast de weg komt ook een fietspad te liggen wat helemaal door

loopt tot de Hagenkampweg-luid. De weg voor het autoverkeer zal 

wegens de aanwezigheid van de Philips de Goedelaan en de be

perkte ruimte niet helemaal worden doorgetrokken. De verbinding 

zal worden begeleid en versterkt door bebouwing en bomen langs 

deze nieuwe weg. 

Het binnengebied zal worden ingevuld met woningen, waarbij er 

twee kleine blokken met appartementen aan de zijde van de Phi

lips de Goedelaan zullen worden gebouwd. Op deze wijze wordt 

een goede afsluiting van het bouwblok verkregen. De overige wo

ningen zullen allemaal grondgebonden woningen worden. lowel 

de appartementen als de grondgebonden woningen zullen een 

hoogte krijgen van 10 meter, zodat er een goede overgang ont

staat. Er is voor grondgebonden woningen gekozen omdat deze 

goed aansluiten bij de fijnmazige structuur en het type bebouwing 

in de omgeving. Het parkeren zal lOveel mogelijk inpandig gebeu

ren, een vorm van drive-in woningen. Daarnaast wordt er nog wei 

een parkeerstrook gemaakt rondom het groen ingerichte binnen

gebied. 

Door de woningen , die langs de verbinding zij gelegen, een bui

tenruimte te geven door mid del van een dakterras, kan achter de 

woningen een parkeerplaats gecreeerd worden. Het creeren van 

een dakterras is ook gunstiger qua bezonning, gezien de ligging op 

het noorden van het achterterrein. 
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Deelgebled 3 

Dit deelgebied wordt op een andere wijze vormgegeven dan de 

andere deelgebieden. De Hoogstraat wordt binnen dit deelgebied 

niet rechtstreeks versterkt door middel van bebouwing, maar 

vooral versterkt op economisch gebied. De zuidelijke lijn die vanuit 

de Dommelzone komt loopt dood op de Hallenweg. Deze lijn kan 

bijdragen aan de versterking van de relatie met de achterliggende 

woonbuurten en de Hoogstraat. Ook tussen heb binnenstedelijke 

bedrijventerrein aan de Hallenweg en de Hoogstraat wordt op eco

nomisch gebied deze relatie versterkt. De verbindende lijn kan 

doorgetrokken worden via het bedrijventerrein en het lege perceel, 

van project Hoogstraat 185, om zo verbonden te kunnen worden 

met de Hoogstraat. De verbinding zal een nieuwe weg gaan wor

den en zal doorgetrokken worden vanuit de bestaande weg/lijn. 

De nieuwe weg zal ook de nieuwe hoofdtoegangsweg gaan vormen 

naar de Hallenweg, vanuit zowel de Hoogstraat als vanuit de ach

terliggende buurten. De nieuwe weg is zodanig gesitueerd dat er 

vanuit de lijn zicht is op het oude spoorhu isje, om zo de relatie te 

houden met het historische karakter van de Hoogstraat. Het spoor

huisje is daarnaast een klein maar markant en extra bijzonder her

kenningspunt ter orientatie vanuit de verbindingslijn . Ter geleiding 

van de nieuwe weg worden er aan weerszijde bomen geplant. Ook 

wordt er een nieuw gebouw aan een van de zijden gebouwd, op 

de vrije ruimte, om lo de geleiding te versterken. Langs de weg 

worden ook parkeerhavens gemaakt om de hoge parkeerdruk 

enigszins op te kunnen vangen . Om de verbindingslijn te kunnen 

realiseren moeten er wei vijf bedrijfsgebouwen gesloopt worden, 

echter staan er wei een tweetal leeg en zijn het niet de originele 

gebouwen. Deze gebouwen zijn later Uaren '80) bijgebouwd. De 

drie bedrijven kunnen een plaats krijgen in het nieuwe gebouw, 

wat langs de nieuwe weg wordt gerealiseerd. Het nieuwe gebouw 

wordt zowel georienteerd op de nieuwe als op de bestaande weg. 

Het gebouw bestaat uit twee delen. Het deel wat op de nieuwe 

weg georienteerd is worden atelierwoningen. Op de begane grond 

wordt het atelier gevestigd, andersoortige bedrijvigheid is ook mo

gelijk. Daarboven bevindt zich een volwaardige woning. De diepte 

van de atelierwoningen is dieper gemaakt dan reguliere woningen 

om zo een volwaardige werkruimte te kunnen creeren. Het andere 

deel van het gebouw worden volledige bedrijfsgebouwen, voor lich

te bedrijvigheid . Er wordt hierbij gedacht aan 'artistieke' beroepen 

lOals een interieurbouwer, een architectenbureau, etc. De atelier

woningen krijgen een hoogte van 10 meter en de bedrijfsruimtes 

een hoogte van 9 meter. Op de hoek kan eventueel een hoogteac

cent geplaatst worden . De hoogte is aangepast op de omringende 

bebouwing. Het nieuwe gebouw zorgt, door zijn maatvoering en 

functies, v~~r een goede afsluiting van het bedrijventerrein, alwaar 

het gebied overgaat in de omliggende woonbuurt. 

Door de atelierwoningen een dakterras te geven als buitenruimte 

kan op het achterterrein een parkeerplaats gecreeerd worden. Dit 

is nodig omdat anders de parkeerhavens gelijk weer in gebruik zijn 

door de nieuwe bewoners en medewerkers, waardoor de parkeer

druk voor het overige deel onverminderd groot blijft. 
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Dee/gebfed 4 

Dit deelgebied bestaat uit twee delen, gelegen aan weerszijde 

van de Hoogstraat. Aan weerszijde van de straat worden nieuwe 

gebouwen geplaatst. Aan de westzijde worden vier gebouwen ge

plaatst en aan de oostzijde acht. Elk gebouw heeft zijn eigen vorm 

en architectuur, wat bijdraagt aan de beleving van de perceelsge

wijze opbouw. De gebouwen aan de oostzijde worden ten opzichte 

van elkaar verspringend naar achteren geplaatst. Dit is niet aileen 

gedaan om de belevingswaarde te verhogen, maar ook om het 

zicht op de historische villa niet te ontnemen. Deze villa is naast 

aileen te behouden karakteriserende bebouwing ook aan te mer

ken als extra bijlOnder. De nieuwe bebouwing wordt doorgetrok

ken tot aan de stadsring zodat lOwe I de bestaande als de nieuwe 

bebouwing hierachter komen te liggen. De nadruk komt hierdoor 

te liggen op de Hoogstraat en niet op de stadsring. Aile nieuwe 

gebouwen bestaan bij de stadsring uit vier lagen en lopen af naar 

2 a 3 lagen richting het centrum. De hoogte varieert hierdoor tus

sen de 12 en 15 meter. Gezien de ligging van het deelgebied en 

het overige aanbod aan winkels zijn deze met name geschikt voor 

niet-dagelijkse booschappen. 

Op het westelijk binnengebied wordt een hof gecreeerd met rond

om appartementen. Op dit deel staat een groot kantoorgebouw 

wat grotendeels leeg staat, dit geldt ook voor de winkelruimtes 

in de plint van het gebouw. Het kantoorgebouw vraagt om een 

functieverandering, omdat het gebouw vrij indeelbaar is kunnen 

er gemakkelijk appartementen van gemaakt worden. Het nieuwe 

appartementencomplex in het hof is kleinschaliger dan het voor

malige kantoorgebouw. De hoogte is dan ook aangepast aan de 

omliggende, relatief kleine, woningen. De vier nieuwe gebouwen 

aan de Hoogstraat zorgen ook dat het hof een gesloten karakter 

krijgt. Het aantal gebouwen is lo bepaald dat vanuit het binnen

gebied er een vrij zicht ontstaat op de oude villa (extra bijlOnder) 

aan de overzijde van de straat. Dit zicht wordt verder versterkt met 

de inrichting van het binnengebied. Het binnengebied tussen de 

appartementen wordt, gezien zijn ligging bij de stadsring, stedelijk 

ingericht met groene accenten door mid del van bomen. 

In het oostelijk deel wordt een gebouw geplaatst die georienteerd 

is op de stadsring en zal volledig ingedeeld worden met apparte

menten. De nieuwe gebouwen aan de Hoogstraat en het nieuwe 

gebouw aan de stadring vormen samen een L-vormig geheel. De 

ruimte die hier achter ontstaat wordt ingericht als binnentuin voor 

de bewoners. Het is gerechtvaardigd om net als onder deelgebied 

1 een ondergrondse parkeergarage aan te leggen. Omdat er veel 

appartementen, bedrijfsruimtes en eventueel een supermarkt is 

er veel parkeerruimte nodig. Omdat deze ruimte in de omgeving 

niet voor handen is wordt er onder het gehele deelgebied een 

parkeergarage gemaakt voor de bewoners en de bezoekers. De 

parkeergarage zal een ingang krijgen onder het voormalige kan

toorgebouw en ontsloten worden via de bestaande ventweg langs 

de stadsring. 





Evaluatie en aanbevelingen 

11.1 Evaluatie 

Aan het begin van mijn afstudeeronderzoek heb ik mezelf twee 

doelstellingen ten doel gesteld . Het eerste doel was het onderzoe

ken van de ontwikkelingen van de lintstructuur Hoogstraat en de 

Blaarthemseweg. Het tweede doel was het opstellen van een visie 

voor de ontwikkeling van de Hoogstraat in de toekomst. Het ma

ken van een grondige analyse van de ontwikkeling vind ik belang

rijk, omdat het veel kennis en informatie oplevert v~~r de huidige 

planontwikkeling. Deze analyse heb ik samen met het onderzoek 

naar de toekomstige ontwikkelingen gekoppeld om tot een visie te 

komen v~~r de Hoogstraat, zodat deze zich in de toekomst verder 

kan blijven ontwikkelen en ook blijvend goed kan functioneren. Ik 

denk dat ik met dit onderzoek zeker in staat ben geweest de twee 

gestelde doelen te behalen. 

Doel 1 

De ontwikkeling van het lint heb ik door middel van verschillen

de archieven van verschillende instanties in kaart gebracht. De 

meest waardevolle instantie is hierbij toch wei het Kadaster geble

ken. Door middel van archiefonderzoek bij het Kadaster heb ik de 

ontwikkeling van de vormen van de percelen en de bebouwing aan 

de eerste en deels aan de tweede orde aan het lint goed in beeld 

kunnen brengen. Door de compleetheid en de nauwkeurigheid van 

de kaarten bij het Kadaster is het onderzoek naar de ontwikkeling 

zeer betrouwbaar te noemen. Helaas is het onderzoek naar het ge

bruik van de percelen en de gebouwen minder nauwkeurig omdat 

dit niet altijd even nauwkeurig of zelfs helemaal niet is vastgelegd 

bij de verschillende instanties. Ook spreken verschillende archie

ven elkaar soms tegen. Een uitzondering hierop is de functiekaart 

uit 1940, deze is zeer nauwkeurig te noemen omdat rond 1935 

het gehele lint, binnen het kadastrale systeem, over is gegaan 

naar een andere sectie. Per gebouw zijn toen de maten en het ge

bruik opnieuw opgenomen en vastgelegd. Het analyseren van de 

bebouwingstypologieen heb ik uitgevoerd door mid del van bouw

tekeningen en oude foto's. Helaas zijn er aileen veel oude bouw

tekeningen niet meer voor handen, wat het onderzoek naar de ty

pologieen vrij lastig maakte, echter met behulp van oude foto's is 

het mij toch gelukt aile typologieen die aan het lint te vinden zijn 

of zijn geweest in beeld te brengen. Nadat de gehele ontwikkeling 

van het lint op de verschillende punten in kaart was gebracht heb 

ik een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de 

stad en in mindere mate ook de regio. Middels dit literatuuron-

derzoek heb ik duidelijk gekregen in welke context het lint zich 

heeft ontwikkeld. Ook is duidelijk geworden dat de ligging in de 

stad, het (indirecte) beleid, verkeer en openbaar vervoer, de eco

nomische situatie en ook de bebouwingstypologie invloed hebben 

gehad op de ontwikkeling van de Hoogstraat en de Blaarthemse

weg. Het onderzoek toont aan dat niet aileen de Hoogstraat en 

de Blaarthemseweg, maar ook andere lintstructuren zich altijd 

hebben kunnen aanpassen aan veranderingen op verschillende 

schaalniveaus. 

Doel2 

De Hoogstraat functioneert nog steeds goed, er is nauwelijks 

sprake van leegstand en van verpaupering, zoals aan sommige 

andere linten wei het geval is, geen enkele sprake. Dit neemt niet 

weg dat er de laatste 30 jaar ingrepen aan het lint zijn gedaan die 

de ontwikkeling van het lint dreigen te belemmeren. Ook is er een 

tekort aan ontwikkelingsruimte voor economische functies, dit kan 

de ontwikkeling ook hinderen. Door een onderzoek uit te voeren 

naar de ruimtelijke en maatschappelijke processen op verschillen

de schaalniveaus tot 2030, heb ik laten zien in welke richting de 

Hoogstraat zich zou kunnen ontwikkelen . De richting die gekozen 

is, is het creeren van een sterke straatzone, vooral op economisch 

gebied en het verbinden van verschillende elementen. Het hier

v~~r opgestelde concept is toegepast op een viertal deelgebieden 

en uitgewerkt in een stedebouwkundig plan. Deze vier delen leg

gen een goede basis voor de verdere ontwikkeling van de Hoogs

traat. Het concept is ook zodanig opgesteld dat deze op de gehele 

straat kan worden toegepast. 

11.2 Aanbevellngen 

Men moet bewust omgaan met ontwikkelingen lans het lint. 

Deze bewustwording geldt niet aileen voor de Hoogstraat en de 

Blaarthemseweg, maar voor aile lintstructuren. Dit onderzoek en 

ook het voorgaande onderzoek naar de Geldropseweg en de Aal

sterweg, laten zien dat lintstructuren over veel vitaliteit beschikken 

en een groot aanpassingsvermogen hebben. De onderzoeken to

nen echter ook aan dat bepaalde ontwikkelingen, de ontwikkeling 

van de lintstructuren kan belemmeren of zelfs kan laten verpaupe

ren o Ontwikkelingen aan het lint dienen dus met de grootste zorg 

en beleid gepland en uitgevoerd te worden. De lintstructuren zijn 

namelijk belangrijke structurerende elementen binnen de stad. 

Het is daarom belangrijk dat zij dit ook blijven, de linten moeten 



echter hiervoor wei goed functioneren en blijven functioneren om 

deze rol te kunnen blijven dragen. 

In mijn ogen speelt de gemeente een belangrijke rol om dit in goe

de banen te leiden. Het opgestelde concept en stedebouwkundig 

plan kunnen daarbij als leidraad dienen. Het is daarom van belang 

om de visie door te laten werken in het bestemmingsplan, omdat 

het bestemmingsplan een wettelijk kader biedt v~~r planvorming 

en ontwikkelingen. Naast het be lang van het onderzoek van de 

gemeente kan het onderzoek ook van belang zijn voor andere 

partijen en zelfs individuen. Het onderzoek heeft laten zien dat 

ingrepen door een individu invloed kan hebben op de gehele ont

wikkeling van het lint. 

Verder wordt er geadviseerd om na elke 20 jaar een onderzoek uit 

te voeren naar de ontwikkelingen aan het lint van die periode. Uit 

het onderzoek is gebleken dat een functie die nu nog goed loopt, 

over 10 jaar helemaal kan zijn verdwenen of andersom. Door elke 

20 jaar een onderzoek uit te voeren blijft het onderzoek actueel. 

Naast dat het onderzoek actueel blijft kan gekeken worden of de 

gekozen ontwikkelingsrichting nog steeds goed is, of dat deze aan

gepast moet worden. 

Ais laatste wordt er geadviseerd om bij (vervolg)onderzoek naar 

andere lintstructuren in Eindhoven, aileen het lint zelf te onder

zoeken. Na vergelijking met het voorgaande onderzoek naar de 

Geldropse- en Aalsterweg blijkt dat veel invloedsfactoren ook van 

toepassing zijn op de Hoogstraat en de Blaarthemseweg. Er dient 

echter wei naar elk lint uitvoerig onderzoek gedaan te worden om

dat er niet verondersteld kan worden dat elk lint zich op dezelfde 

wijze heeft ontwikkeld. De Hoogstraat en de Blaarthemseweg heb

ben zich namelijk anders ontwikkeld dan de Geldropse- en Aal

sterweg. Die zich ten opzichte van elkaar ook weer anders hebben 

ontwikkeld. 
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