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‘A square is more than a hole in a city’

Deze uitspraak van de Amerikaanse architect Kidder Smith 
(Kidder Smith, 1955) vormt de essentie van mijn afstudeer-
project. Met dit afstudeerproject sluit ik de master ‘Urban 
design and planning’ binnen de opleiding ‘Architecture, 
building and planning’ aan de Technische Universiteit Eind-
hoven af.

Tijdens mijn opleiding heb ik altijd een bijzondere interesse 
gehad in de stedelijke openbare ruimte en dan met name 
de ruimte waar activiteiten en ontmoetingen plaatsvinden, 
de pleinen. De aanleiding voor dit afstudeerproject is mijn 
ontevredenheid met de manier waarop we omgaan met het 
plein als openbare stedelijke ruimte. Ik verbaas mij over het 
feit dat veel recent aangelegde pleinen niet het pleingevoel 
opwekken en ook in gebruik niet de plekken van de stad zijn. 
Het zijn vaak kille en kale vlaktes. Toch is dit afstudeerwerk 
geen uiting van nostalgische gevoelens ten aan zien van 
openbare pleinen. Maar in mijn ogen is een openbaar, ste-
delijk plein meer dan alleen een stuk onbebouwde grond of 
een verkeersknooppunt in een stad.

Het verwerken van de kennis en het daarna komen tot een 
concrete ontwerpopgave was een moeizaam proces. Het 
afronden van het project is met veel vallen en opstaan ge-
paard gegaan en dit eindproduct was er dan ook niet gewe-
est zonder hulp en steun van een aantal mensen. Graag zou 
ik deze ruimte willen gebruiken om hen te bedanken. Mijn 
afstudeercommissie voor het begeleiden van het proces en 
het geduld. Mijn ouders, familie en Jort voor het vertrou-
wen, de onvoorwaardelijke steun en de kritische noot. Mijn 
‘vloer 5’ maatjes Ellen, Michelle en Maud bedankt voor jullie 
gezelligheid. Daarnaast wil ik mijn collega’s van SB Vastgoed 
bedanken voor alle steun tijdens dit proces.

Tot slot een dankwoord aan alle roeiers en (mede) coaches 
van E.S.R. Theta waar ik de afgelopen jaren mee heb mogen 
werken. 



6

SAMENVATTING

‘A square is more than a hole in a city’

Aanleiding voor dit afstudeeronderzoek is de onuitgespro-
kenheid van veel recent ontworpen/ aangelegde stedelijke 
pleinen. Er is in het verleden veel geschreven over de vorm-
geving van pleinen maar toch gaat het nog steeds vaak mis. 
Dit onderzoek is een verkenning naar de ingrediënten en 
spelregels voor de vormgeving van pleinen. De kennis van 
deze regels is een vereiste voor het creëren van prettige 
ruimtes, maar is geen garantie voor succes. 
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Dit onderzoek richt zich op de stedelijke pleinen; ontmoe-
tingsruimten, met meer dan één functie en dag en nacht 
toegankelijk voor burgers. Als concreet studiegebied is het 
Catharinaplein in het centrum van Eindhoven gekozen. Al 
sinds de aanleg van dit stedelijk plein in 2008 is er veel 
onvrede over de vormgeving en het functioneren van deze 
pleinruimte.

De probleemstelling is als volgt geformuleerd: Op welke 
wijze kan door een nieuwe vormgeving van het Catharina-
plein de ruimtelijke- en sociaal functionele situatie rondom 
de Catharinakerk worden verbeterd.

Het Catharinaplein is één van de vijf verblijfspleinen in de 
binnenstad van Eindhoven en vormt samen met het Begij-
nenhof, een deel van het Stratumseind en de Kerkstraat de 
openbare ruimte rondom de Catharinakerk. Het Cathari-
naplein is in 2008 aangelegd als een ruimtelijke en sociaal 
functionele scharnier tussen de historische binnenstad en 
het nieuwe plangebied Smalle Haven. Het plein ligt asym-
metrisch voor de historische Catharinakerk. De kerk is in 
1860 gebouwd naar ontwerp van Pierre Cuypers. Hij ont-
wierp een neogotische kerk als stadskathedraal, oprijzend 
boven de dichte bebouwing van de stad, op de kruising van 
de twee belangrijkste stadsassen. 

De openbare ruimte rondom de Catharinakerk heeft de af-
gelopen eeuw een schaalvergroting ondergaan. Door deze 
schaalvergroting is de Catharinakerk verworden van een 
gebouw  in een dichte structuur aan gedefinieerde openbare 
ruimte tot een gebouw zwemmend in openbare ruimte. Het 
Catharinaplein is de laatste toevoeging in deze ruimtelijke 
schaalvergroting. 

Ruimtelijk is het Catharinaplein te typeren als een ‘negatieve 
ruimte’, een ruimte met een gebrek aan randen en vorm. 
Sociaal functioneel wordt het plein voornamelijk gebruikt 
als doorgaande route en niet als verblijfsruimte. Over het 
plein loopt een voor Eindhoven belangrijke fietsverbinding. 
Deze route vormt een barrière in het gebruik het plein en 
de omliggende functies. De goede mix van stedelijke func-
ties aan het plein en in de directe omgeving van het plein 
worden weinig bezocht en dragen niet bij aan het verblijf 
op het plein. Het plein wordt door bezoekers als kil, leeg en 
hard ervaren. 

Het Catharinaplein kan door haar positie in het stedelijk 
netwerk en de aanwezigheid van de Catharinakerk als beeld-
bepalend gebouw een grote rol spelen in de structuur van 
de stad en een echt stedelijk plein zijn waar het prettig is om 
te verblijven. 

Het creëren van een prettige verblijfsruimte kan alleen wan-

neer een gebied als ruimte wordt ontworpen. Dit komt aan 
het algemene gevoel tegemoet dat het prettiger is om in een 
duidelijke begrensde ruimte te verkeren dan in een onbe-
grensde openheid. Deze studie beperkt zich tot beslotenheid 
als ‘het’ ontwerpprincipe voor het vormgeven van pleinen.

De elementen die een ruimte bepalen zijn de vloer, de wan-
den en het denkbeeldige plafond. In de literatuur zijn ver-
schillende ontwerpcriteria voor deze ruimtelijke elementen 
te vinden. Samen met de sociale- en functionele invoeging in 
de omgeving bepalen ze of een ruimte een verloren of een 
betekenisvolle ruimte in de stad is en meer is dan een ‘gat in 
de stad’. Met de opgedane kennis over het vormgeven van 
pleinen heeft er een verkenning naar een ruimtelijke vorm-
geving van een nieuwe Catharinaplein plaatsgevonden. 

Op basis van in de literatuur gevonden besloten plein-
typen en ontwerpcriteria zijn vier vormstudies gedaan. De 
vormstudies zijn een eerste aanzet tot een nieuw ontwerp. 
Door middel van 3D visualisaties van de pleinvormen is de 
ruimtelijke werking, de impassing in de omliggende struc-
tuur en de bijdrage aan de sociale en functionele structuren 
getoetst.

Het ontwerp van het Catharinaplein is gebaseerd op een 
besloten breedteplein. Een plein in de breedte voor de Ca-
tharinakerk. Door twee ruimtelijke ingrepen in de bestaande 
situatie krijgt het Catharinaplein maat en definitie en 
ontstaat er een ruimtelijk ‘positieve ruimte’. Waarbij niet al-
leen het Catharinaplein maar de hele omgeving rond de kerk 
wordt verbeterd. De aanvankelijke diffuse situatie van ver-
schillende ‘negatieve’ openbare ruimten en los in de ruimten 
gelegen bouwmassa’s is door een nieuwe vormgeving van 
het Catharinaplein getransformeerd in een schakeling van 
gedefinieerde openbare ruimte. Door de nieuwe wanden 
te voorzien van functies die de verschillende functionele 
gebieden met elkaar verbinden, een overdekte markthal, 
hotel, detailhandel en wonen verbetert het plein ook de 
sociaal functionele structuur van de stad. De ruimtelijke 
kwaliteit van het plein is met behulp van 3D visualisaties in 
beeld gebracht en getoetst. 

Het ontwerp laat zien dat met het ontwerpen van een plein 
vanuit het principe van het vormgeven van een ‘positieve 
ruimte’ er een prettige verblijfsplein ontstaat. Een plein dat 
de hele ruimtelijke en sociaal functionele structuur rondom 
de Catharinaplein verbetert. Het nieuwe Catharinaplein 
vormt op een natuurlijke wijze een schakel tussen de ver-
schillende gebieden van de stad en verbindt deze met elkaar 
en geeft het gebied een nieuwe impuls.
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SUMMARY

“A square is more than a hole in a city’

The reason for this project is the unclearness by virtue of 
not being explicit of many recently designed or constructed 
urban squares. Much has been written in the past about the 
design of squares but often it is still wrong. This study is an 
exploration of the ingredients and rules for the design of 
squares. The knowledge of these rules is a prerequisite for 
creating pleasant spaces, but does not guarantee success.
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This research focuses on urban squares; meeting places, 
with more than one function and day and night accessible to 
citizens. As a concrete study area is the Catharinaplein in the 
center of Eindhoven chosen. All since the construction of the 
urban square in 2008, there has been much dissatisfaction 
with the design and operation of this square.

The problem is formulated as follows: On which way can by 
a new design of the Catharinaplein the spatial and social 
functional situation around the Catharinakerk be improved.

The Catharinaplein is one of five squares downtown Ein-
dhoven city. Together with the Begijnenhof, part of the 
Stratumseind and the Kerkstraat it forms the public space 
around the Catharinakerk. The Catharinaplein built in 2008 
as a spatial and social functional hinge between the old 
town and the new planning area Smalle Haven. The square is 
asymmetric in front of the historic Catharinakerk. The church 
was built in 1860 to a design off P. Cuypers. He designed a 
neo-Gothic church as a city cathedral rising above the dense 
building of the city, on the intersection of the two main city 
axes.

The public space around the Catharinakerk has over the past 
century undergoing a scaling. Due to this scaling the Ca-
tharinakerk turned of a building in a dense structure defined 
public space to a building swimming in public space. The 
Catharinaplein is the latest addition in this spatial scaling.  
Spatial can the Catharinaplein be characterized as a “nega-
tive space”, a space with a lack of edges and shape. Social 
functional is the square mainly used as a main route, and 
not as a common room. Across the Square is a major bicy-
cle connection. This route forms a barrier to the use of the 
square and surrounding features. The good mix of urban 
functions on the square and in the immediate vicinity of the 
square are rarely visited and do not contribute to the stay 
on the square. The square is experienced by visitors as cold, 
empty and hard.

The Catharinaplein can by its position in the urban network 
and the presence of Catharinakerk as iconic building play 
a big role in the structure of the city and become an urban 
square where it is pleasant to stay.

Creating a pleasant area is only possible when an area is 
designed as a space. This is to accommodate the general 
feeling that it is more pleasant to be in a clear defined space 
than in a boundless openness.  This study is limited to enclo-
sure as “the” design principle for the design of squares.

In the literature, several design criteria for the elements 
which define a space; the floor, the walls and the imaginary 
ceiling can be found. Together with the social and functional 
insertion in the environment they determine or a room a 
lost or a meaningful space in the city becomes. And is more 
than a hole in the city. With the acquired knowledge about 
shaping squares an exploration of the spatial design of a 
new Catharinaplein took place.

Based on in the literature found enclosed square types and 
design criteria four form studies have been conducted. 
These form studies are a first step towards a new design of 
the Catharinaplein. Through 3D visualizations of the square 
forms the spatial effect, the fitting in the surrounding struc-
ture and the contribution to the social and functional struc-
tures has been tested. 

The design of a new Catarinaplein is based on an enclosed 
width square. A square in the width for the Catharinakerk. 
By two spatial interventions in the existing situation the Ca-
tharinaplein  gives size and definition and creates a spatial 
‘ positive space ‘. Involving not only the Catharinaplein but 
the whole area around the church is improved. The initial 
diffuse situation of multiple “negative” public places and 
loosely in the spaces situated building volumes is by a new 
design of the Catharinaplein transformed into a circuit of 
defined public space. The new walls provide functions that 
connect the different functional areas. A covered market, 
a hotel, retail and living enhances the square and also the 
social functional structure of the city. The spatial quality of 
the square is imaged and tested by 3D visualizations. 

The design shows that designing a square with the principle 
of shaping a “positive space ‘, a pleasant residence square 
arises. A square which improves the spatial and social func-
tional structure around the Catharinaplein. The new Cathari-
naplein naturally forms a link between the different areas of 
the city and connects it with each other and gives the area a 
new impulse.
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1. INLEIDING



13

1.1 Introductie

Openbare ruimten, zoals straten, pleinen en parken zijn de 
belangrijkste structurerende elementen van het stedelijke 
landschap. De stedelijke openbare ruimte vormt een inte-
graal onderdeel van het dagelijks leven: mensen lopen of 
rijden door de straten, loungen in parken, en winkelen op de 
markt. Het zijn plaatsen voor onverwachte ontmoetingen, 
het publieke debat en voor ontspanning en passage (Mada-
nipour, 2003). Bovendien heeft de openbare ruimte een 
fundamentele rol gespeeld in de manier waarop de samen-
leving in de geschiedenis heeft gefunctioneerd. Sommigen 
beweren zelfs dat stedelijke ontwikkeling onmogelijk zou zijn 
zonder de openbare ruimte, omdat het een platform is voor 
uitwisseling van goederen, kennis, cultuur en entertainment 
(Meyer, et al., 2006).

Pleinen zijn als gevolg van de vele functies en het gebruik 
niet alleen de meest dynamische vorm van openbare ruimte, 
maar dienen vaak ook als een symbool van de stad en zijn 

een decor voor historische gebeurtenissen. Het begrip plein 
is in de loop der historie gebruikt en misbruikt voor vele 
soorten van lege ruimte, van besloten pleinen tot grootscha-
lige ruimten voor snelverkeer. 

In dit onderzoek worden pleinen gedefinieerd als ontworpen 
plekken die( 1) in de buitenlucht liggen en omsloten zijn 
door de stad, een plaats gemaakt door de gebouwen van de 
stad; (2) een maat en vorm hebben die mensen interactie 
met elkaar aan laat gaan; (3) bedoeld zijn als publiek plek en 
ontworpen zijn om deze rol te ondersteunen.

Dit onderzoek is een verkenning naar de ruimtelijke vorm-
geving van stedelijke pleinen. Een stedelijk plein dat dag en 
nacht voor iedere burger toegankelijk is; een open ruimte 
meestal bestraat van gevel tot gevel, die voor meer dan een 
functie is bestemd: markt, kermis, oproer, politieke demon-
stratie, festiviteiten, straattoneel, etc.
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op deze kritiek is in 2012 het plein heringericht waarbij er 
vooral ingezet is op sfeer en verblijfsklimaat, maar waar de 
ruimtelijke vormgeving niet is veranderd. Deze herinrichting 
lijkt in 2013 nog niet het gewenste resultaat te hebben. 

Dit onderzoek richt zich op de vraag of door vormgeving als 
uitgangspunt te nemen een ‘succesvol’ plein kan worden 
gecreëerd. Dit heeft geleid tot de volgende probleemstel-
ling:

Op welke wijze kan door een nieuwe vormgeving van het 
Catharinaplein de ruimtelijke- en sociaal functionele situ-
atie rondom de Catharinakerk worden verbeterd.

De beantwoording van deze centrale onderzoeksvraag zal 
geschieden met behulp van enkele aanvullende vragen:
• Welke basisprincipes voor de vormgeving van pleinen 

zijn in de literatuur te vinden?
• Wat is de huidige ruimtelijke en sociaal functionele situ-

atie rondom de Catharinakerk?
• Welke basisontwerpprincipes zijn toe te passen op het 

Catharinaplein?

Het later in dit rapport te presenteren ontwerp is een voor-
stel voor een nieuw Catharinaplein gebaseerd op ruimtelijke 
vormgeving.

1.2 Aanleiding
‘Er zijn in de wereld twee soorten pleinen goede en slechte’ 
aldus de schrijver Ilja Pfeijffer in zijn boek Rupert (Pfeijffer, 
2002). De algemene indruk van pleinen in Nederland is die 
van een kale, stenen vlakte waar wind vrij spel heeft, terwijl 
je er ’s zomers door de zon wordt gebraden (Pijper, 2010). 
De onuitgesprokenheid van veel recent ontworpen/aange-
legde stedelijke pleinen leidt tot weinig efficiënte, maar ook 
weinig emotie oproepende en slecht gebruikte pleinen. 

Er is in het verleden veel geschreven over het vormgeven 
van (stedelijke) pleinen en er is veel onderzoek gedaan naar 
de vormgeving van succesvolle pleinen uit het verleden. 
Schijnbaar wordt de kennis en de ontwerpprincipes uit het 
verleden in de huidige ontwerppraktijk maar weinig toege-
past.

Centraal in dit onderzoek staat het Catharinaplein in het 
centrum van Eindhoven. Dit stedelijke plein is een voorbeeld 
van een ‘slecht’ plein. Al sinds de oplevering in 2008 verbaas 
ik mij over de vormgeving en het gebruik van dit ‘nieuwe’ 
plein. Het is een weinig efficiënt en slecht gebruikt plein dat 
verblijfskwaliteit mist. Het plein roept geen pleingevoel op 
en is daardoor meer een ‘gat in de stad’. Er is de afgelopen 
jaren veel kritiek geweest op het Catharinaplein van zowel 
winkeliers, gemeentebestuur als bezoekers. Als reactie 

CATHARINAPLEIN EINDHOVEN 2010
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CATHARINAPLEIN EINDHOVEN 2010

1.3 Leeswijzer
Het rapport is opgebouwd aan de hand van de aanvullende 
vragen. Deel I van het onderzoek bestaat uit een analyse 
deel. Dit deel geeft antwoord op de eerste twee vragen en 
vormt de basis voor deel II van het onderzoek, een ontwerp 
voor een nieuw Catharinaplein.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling en de 
vormgeving van het stedelijk plein door de jaren heen. Aan 
de hand van (wetenschappelijke) literatuur over de vorm-
geving van stedelijke ruimten en pleinen in het bijzonder 
wordt een overzicht gegeven van verschillende typen plein-
en en hun ontwerpprincipes/criteria. Dit hoofdstuk vormt 
hiermee een theoretische basis voor het ontwerpdeel. De 
opgedane kennis, gevonden pleintypen en ontwerpprincipes 
worden gebruikt voor een nieuw ontwerp in deel II van dit 
rapport.

In hoofdstuk 3 en 4 wordt het studiegebied geïntroduceerd. 
In hoofdstuk 3 worden vanuit de historische ontwikkeling, 
en de ruimtelijke- en stedenbouwkundige transformaties 
de context van de Catharinakerk en het Catharinaplein ges-
chetst. In hoofdstuk 4 volgt een analyse van de sociaal-func-
tionele en ruimtelijke situatie van het studiegebied. Hieruit 
komen de kwaliteiten en diskwaliteiten van het gebied naar 
voren en wordt de ontwerpopgave duidelijk.

Deel II van het onderzoek bestaat uit een ontwerpdeel. In 
hoofdstuk 5 worden vier, in de literatuur gevonden typen 
pleinen, op het studiegebied toegepast. Hierbij wordt 
het type eerst in een zo zuiver mogelijke vorm toegepast. 
Daarna wordt gekeken hoe een realistische inpassing van het 
type op de locatie is toe te passen, gebruik makend van ken-
nis uit de literatuur. Als conclusie van dit hoofdstuk volgt een 
overzicht van de vier typen en de ‘rek’ van de modellen in de 
situatie.

In hoofdstuk 6 wordt één van de typen uit hoofdstuk 5 
verder uitgewerkt tot een realistisch ontwerp voor het Ca-
tharinaplein. Eerst wordt een strategie en visie gegeven op 
de binnenstad van Eindhoven waarmee een verband wordt 
gelegd met de sociale- en ruimtelijke context uit de hoofd-
stukken 3 en 4. Samen met de opgendane kennis over de 
vormgeving van pleinen ontstaat hiermee een ontwerp voor 
het Catharinaplein. 

Tot slot vindt er in hoofdstuk 7 een terugkoppeling plaats 
naar de probleemstelling en doelstelling van het onderzoek 
en worden aanbevelingen gegeven hoe vanuit vormgeving 
de principes zijn toe te passen bij een nieuw ontwerp van 
het Catharinaplein.
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2. THEORETISCH KADER
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2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de historie van plei-
nen. De architectuur en vormgeving van pleinen kan samen-
komst en ontmoeting ondersteunen of juist tegengaan. 

Pleinen worden al eeuwen gevormd door behoeften en de 
grillen van gebruikers, overheersers en door topografische 
en architectonische mode. Sommige pleinen groeiden stap 
voor stap; andere werden in een keer gepland, als een ui-
ting van macht of als de basis fundament van een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling. Pleinen dragen op deze wijze bij aan 
de sociale en economische structuur van een stad. In de 
volgende paragrafen volgt een overzicht van de ontwikkeling 
en de ontwerpprincipes van het Europese plein. 

Per periode zijn er veel verschillende ontwerpers met elk 
hun eigen opvattingen. Daarnaast verschillen politieke, so-
ciale en maatschappelijk situaties per periode en land en 
is een stad geen leeg vel, er zijn bestaande gebouwen en 
pleinen. Ook klimatologische verschillen tussen gebieden 

bepalen het gebruik en de vormgeving van pleinen. De 
meeste historische openbare ruimten zijn niet tot stand ge-
komen volgens een heldere ordening vooraf, maar zijn het 
product van concrete situaties en van historische transfor-
matieprocessen. 

Het toepassen van enkele basisbeginselen kan de ruimtelijke 
en sociale kwaliteit van een plein verbeteren. In de conclusie 
van dit hoofdstuk zijn de vormgevingseigenschappen uit de 
verschillende perioden gecombineerd tot aanbevelingen 
voor de huidige tijd. 
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2.2 Klassieke oudheid
Openbare pleinen spelen al sinds de eerste nederzettingen 
een essentieel onderdeel van de stedenbouw. Vanaf het mo-
ment dat mensen hun nomadische bestaan opgaven en zich 
vestigden in kleine steden, was er behoefte aan gemeen-
schappelijke ruimten en voorzieningen.

Agora

De geschiedenis van het bewust ontworpen Europese stad-
splein begint ongeveer 500 v. Chr. met de Agora in de Hel-
leense steden. Deze openbare ruimte is niet los te zien van 
de organisatie van de samenleving. De polis, de stadstaat, 
was zowel een politieke als een godsdienstige gemeensc-
hap. Als nieuw element in deze ‘nieuwe’ westerse civilisatie 
ontstond de Agora. Nieuw, zowel uit het oogpunt van het 
sociologische als vanuit het ruimtelijke. Agora betekent let-
terlijk samenkomst en was een relatief grote open ruimte in 
het hart van de stad of bij de haven. Het vormde het belang-
rijkste stadsplein en de meest bezochte openbare ruimte. De 

VOORBEELD VAN EEN ORGANISCH GEGROEIDE AGORA 
(AGORA VAN ATHENE) 
Bron: Urban Space a brief history of the city square (p. 52); 1983

VOORBEELD VAN EEN ONTWORPEN AGORA, 
AGORA VAN ANTIPHELLOS
Bron: www.wikipedia.nl/ wiki/Bestand:Agora_van_An-
tiphellos

Agora werd omgeven door publiekgebouwen voor bestuur, 
rechtspraak en handel. Oorspronkelijk ontwikkelde de Agora 
zich organisch, zijn onregelmatige vorm werd bepaald door 
de individuele omliggende gebouwen en zijn functie. Maar 
tijdens de 3e eeuw v. Chr. werden regelmaat en besloten-
heid de norm (Webb, 1990). 

De Agora werd regelmatig van vorm en strak omsloten aan 
minstens drie zijden door arcaden, de stoài. Deze arcaden 
vormden de belichaming van het gemeenschapsleven en 
creëerden een overgang tussen de binnen- en buitenruimte 
(overgang tussen publiek – privé). De Griekse architect en 
stedenbouwkundige Hippodamus van Milete vervaardigde 
vanaf de derde eeuw voor Chr. voor de gekoloniseerde ge-
bieden nieuwe stadsplannen die uitblonken in orde en regel-
matigheid, dit in contrast met de tot dan toe gebruikelijke 
complexiteit en wanorde van de oude organisch gegroeide 
steden als bijvoorbeeld Athene. 
Voor de Hellenen was ruimte een middel om zowel gebou-
wen als standbeelden te omhullen, om ze te doen uitkomen 
en om de noodzakelijke afstand te kunnen bewaren.
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VOORBEELD VAN EEN FORUM 
Bron: Urban Space a brief history of the city square (p. 57);  1983

de regels, waarvan het Forum Romanum zelf het bekendst 
is, met zijn onregelmatige vorm en heilige architectonische 
relikwieën. De belangrijkste karakteristiek van een Forum 
was de begrenzing van de ruimte, die noodzakelijk was om 
een esthetische inhoud te geven.

Deze begrenzing van de ruimte werd op tweeërlei wijze be-
reikt; door middel van omsluitende verticale vlakken, een 
combinatie van collonaden en gebouwen; en door middel 
van een centrale as. Deze as schiep een perspectief naar een 
monumentale bouwmassa, het belangrijkste gebouw aan
het Forum. Triomfbogen konden dienen als een vorm van 
onderbreking van deze visuele beweging. In de Romeinse 
plannen was er altijd wel een visuele beëindiging achter 
de pleinruimte, in de vorm van een monumentaal gebouw. 
Deze voortdurende afwisseling in openheid en begrenzing 
maakte dat de toeschouwer zich bewust was van de ruimte. 

De Romeinen begrepen dat elementen invloed hadden op 
het volume van buitenruimte, en ze zochten naar totale 
controle hierover. De centrale plaatsing van elementen en 
monumentaliteit van de schaal had hierbij hun voorkeur. 
Vanuit praktische overwegingen werden vaak speciale Fora 
gemaakt. Zo waren er marktpleinen voor slagers, groen-
teverkoop, etc. Er werd hierbij gestreefd naar een duidelijke 
scheiding tussen de economische en politieke functies van 
de openbare ruimte.

Forum

De klassieke opvolger van de Griekse Agora was het 
Romeinse Forum. Romeinse steden ontstonden vanuit een 
basis plan en weken daar zo min mogelijk vanaf. Het Forum 
was het centrale marktplein en vormde samen met de Basi-
lica, het gebouw voor handel en rechtspraak de kern van het 
openbaar domein. Dit type stadsplein functioneerde hier-
mee als een democratische ruimte maar zijn ontstaansvorm 
wijkt af van die van de Agora. Ook de ruimtelijke bandering 
was verschillend van de Grieken. De Romeinen droegen het 
gevoel voor de vorm van de lege ruimte bij aan de steden-
bouw.

De Grieken bedreven in hun koloniale steden een rationele 
manier van stadsplanning, die leidde tot uniforme stads-
pleinen (Meyer, Josselin de Jong, & Hoekstra, 2006). Het 
patroon van de gehele stad was axiaal en het centrum werd 
benadrukt als de centrale factor in een stad. Romeinse 
pleinen zijn daardoor formeel, axiaal, gedomineerd en sym-
metrisch van opzet. Een sculpturaal element zoals een fon-
tein staat in lijn met de hoofdas. Maar het plein was minder 
bezaaid met standbeelden, altaren en tempels dan bij de 
Griekse Agora. Het grondplan van een Forum was in principe 
rechthoekig maar werd soms aangepast aan de lokale 
voorwaarden, afhankelijk van het belang van al bestaande 
gebouwen, cirkelvormige en ovalen pleinen zijn hierbij 
grote uitzonderingen. Er waren echter uitzonderingen op 

VOORBEELD VAN EEN ONTWORPEN FORUM
Bron: www.mmdtkw.org/AU0709aVespasianPeaceForum
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Vitruvius

De Romeinse architect en ingenieur Vitruvius schreef in de 
eerste eeuw voor Christus het handboek ‘Over de bouw-
kunst’ waarin hij de proporties van het menselijk lichaam als 
basis gebruikte voor de ideale maatverhoudingen voor bou-
wwerken en de openbare ruimte. Deze verhoudingen tussen 
de lengte, de breedte, de diepte en de hoogte vormde de 
basis voor zijn architectuur. Deze duidelijke vuistregels voor 
het aanleggen van een stad waren het gevolg van de alge-
meen gebruikelijke gedachten over bruikbaarheid (utilitas), 
schoonheid (venustas) en degelijkheid (firmitas). Vitruvius 
stemde de functie en vormgeving van de stedelijke ruimte 
en architectuur op elkaar af. Forum en basilica werden door 
Vitruvius onderworpen aan vaste maatverhoudingen: een 
Forum diende een lengte-breedte-verhouding van 3:2 te 
hebben en de basilica tussen 3:1 en 2:1. Het Forum moest 
geproportioneerd zijn voor het aantal inwoners, zodat het 
niet te klein voor gebruik was of niet als een woestijn leek 
door gebrek aan vulling (Vitruvius, 1999).

2.3 Middeleeuwen
De middeleeuwen beslaan de periode tussen de val van het 
Romeinse rijk (+/-500 n. Chr.) en de opkomst van de Renais-
sance (+/-1500 n. Chr.). In deze periode werden steden com-
pact gebouwd als goede verdedigbare vestingen. In de late 
middeleeuwen werd ook het praktische gebruik van de stad 
om handel te drijven benut. De ontwikkeling van een mid-
deleeuwse stad en de openbare ruimte was hiermee sterk 
afhankelijk van het commerciële succes van de stad.

In de middeleeuwse steden is er onderscheid te maken in de 
steden die organisch groeiden, zonder vooropgesteld plan, 
en de steden die gepland groeiden. Regelmatig, gesloten 
pleinen ontstonden op de ruïnes van een oude Romeinse 
stad of in de new towns van de 13e en 14e eeuw. In de orga-
nisch gegroeide nederzettingen was het plein onregelmatig 
van vorm.

Romaans

Tot het einde van de 12e eeuw werden de pleinen in de stad 
voornamelijk gebruikt voor het handelen en overladen van 
goederen en functioneerden ze vooral als markt. De vorm en 
ligging van deze pleinen was afhankelijk van het aanwezige 
wegennetwerk en de aanwezigheid van bepaalde gebouw-
en. De markt was in veel steden zowel het handels- als het 
sociale- en politieke middelpunt van de stad. Dit werd ver-
sterkt met de bouw van de belangrijke gebouwen aan het 
plein als het stadhuis, gildehuizen, de rechtbank, kerk en 

VOORBEELD VAN GEGROEPEERD MARKT- EN KERKPLEIN  
IN EEN MIDDELEEUWSE STAD
Bron: Urban Space a brief history of the city square (p. 67); 1983 

een kerktoren. De vorm van deze pleinen ontstond vaak 
uit de functie van de ruimte. Het ruimtelijke kenmerk van 
deze middeleeuwse pleinen is de onregelmatigheid van de 
vorm. Buigingen en onderbrekingen in de gevels vingen 
deze onregelmatigheid op en paste zich hieraan aan.

Architect Paul Zucker zegt in Town and Square het vol-
gende over middeleeuwse pleinen; ‘De bijzondere schoon-
heid van middeleeuwse pleinen is vooral het gevolg van de 
rangschikking van individuele gebouwen met smalle gevels 
die sterk verschilden in hoogte en materialen. Openbare 
gebouwen en woonhuizen vormen onafhankelijke een-
heden. Soms werden ze gebouwd in ononderbroken gevel-
wanden, die een doorlopende driedimensionale omhulling 
vormen rondom het plein. Vaker liggen ze niet in een ex-
acte rooilijn maar vertonen een gebroken ruimtebegrenz-
ing. Daarnaast ontlenen ze hun schoonheid aan de gestage 
groei in vele eeuwen; elke periode heeft zijn eigen speci-
fieke architectonische waarde toegevoegd, maar nooit met 
de bedoeling van een bewuste planning.’ (Zucker, 1973).

Door een groeiende welvaart groeiden de steden hard en 
raakten overbevolkt, de privé ruimte werd schaars en de 
openbare ruimte werd steeds meer gebruikt voor ontspan-
ning en activiteiten. Nieuwe pleinen werden aangelegd als 
binnenplaatsen of voorruimten voor kerken. Deze voor-
ruimten voor kerken waren oorspronkelijk de begraafplaat-
sen maar toen steden groeiden werden ze vaak getransfor-
meerd tot stadspleinen. Deze voorpleinen zijn structureel 
anders dan het marktplein, want ze werden gedomineerd 
door één bepalend gebouw, de kerk. Op dit plein ver-
zamelden bijvoorbeeld de gelovigen zich voor en na de 
kerkdienst; luisterden zij naar buitenpreken; lieten bezoek-
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ers hun paard achter etc. Het voorplein werd ruimtelijk aan 
drie zijden omgeven door bebouwing.

Gotiek

In de latere middeleeuwen werd het idee dat een groot cen-
traal plein omgeven door mooie gebouwen kon bijdragen 
aan zowel de schoonheid als het nut van een stad breed 
erkend. Aan het einde van de dertiende eeuw leidde dit tot 
geplande pleinen. Het stedelijk gebied als geheel werd het 
doel van het stadsbestuur. Straten en pleinen, fonteinen, 
bruggen en stadhuizen werden onderwerp van regulering. 
De centraal gelegen pleinen waren regelmatig gevormde 
open ruimten in een dambordpatroon. De gevelwanden 
bestonden meestal uit arcaden die de overgang tussen privé 
en publiek verzorgden. Er ontstond ook een scheiding tus-
sen de domeinen van overheid, kerk en markt. Veel pleinen 
veranderden van hectische werkomgevingen in ceremoniële 
pleinen, zoals de marktpleinen van Brussel en Antwerpen 
waar het stadhuis midden op het plein, het dominante 
gebouw werd als uiting van de macht van de burgerij. Daar-
naast werden kleine ruimtes steeds meer benut voor gespe-
cialiseerde markten.

Paul Zucker deelt in Town and Square (Zucker, 1973) mid-
deleeuwse pleinen in, in de volgende typen:

• Het marktplein als verbreding van de hoofdstraat;
• Het marktplein als een zijdelingse uitstulping;
• Het plein bij de stadspoort;
• Het plein als centrum van de stad;
• Ontwikkeld in de gegroeide nederzettingen;
• Ontworpen in een new town;
• Het voorplein (parvis) van paleis of kerk;
• Gegroepeerde pleinen.

2.4 Renaissance
Vanaf de vijftiende eeuw begonnen steden open ruimten 
in de stad te creëren, die niet alleen voor handel of verkeer 
bedoeld waren, maar ook als centrale openbare ruimte van 
de burgerlijke gemeenschap. De Renaissance (15e en 16e 
eeuw) wordt aangeduid als een belangrijke periode in de 
ontwikkeling van het ruimtelijke ontwerp. Het is de peri-
ode van de wedergeboorte van de mens. De mens die zich 
bevrijdde van de middeleeuwse geest van collectiviteit, het 
persoonlijke element trad weer op de voorgrond. De Renais-
sance ging uit van het ideaalbeeld van de stad. De stad als 
kunstzinnige eenheid met het plein als het centrale punt in 
deze stad.

HET PIAZZA DELLA SANTISMA ANNUNCIATA, FIRENZE.  
VOORBEELD VAN EEN  GEGROEID RENAISSANCE PLEIN. 
Bron: Urban Space a brief history of the city square (p. 79); 1983 

In de Renaissance werd het plein voor het eerst als totale 
eenheid ontworpen waarbij de ruimte, de bebouwing en de 
inrichting op elkaar werden afgestemd. De onregelmatig-
heid en beslotenheid van de vroegmiddeleeuwse stad werd 
vervangen door regelmaat, overzichtelijkheid en openheid 
in streng geometrische plattegronden. De pleinruimte 
werd gezien als een omsloten eenheid, net als een binnen-
ruimte. Voor de vormgeving werd gezocht naar evenwicht. 
Dit werd gerealiseerd door gebruik te maken van ‘stabiele’ 
geometrische vormen en dubbele spiegelsymmetrie. In de 
Renaissance kregen sommige middeleeuwse pleinen een 
renovatiebeurt of werden nieuwe pleinen in middeleeuwse 
stadspatronen ‘uitgesneden’, zonder enige aanpassing met 
het bestaande stedelijk weefsel.

De algemene ontwerpprincipes, kenmerkend voor de Re-
naissance, zijn;
• Totale planning; De buitenruimte werd ontworpen als 

drie dimensionale ruimte. Dit betekende een vooraf 
bepaalde functie van het plein en de omsluitende ge-
bouwen;

• Het gebruik van arcades; Om het plein eenheid, begren-
zing en organisatie te geven werd bij de omliggende 
gebouwen gebruik gemaakt van arcaden, ook de ingan-
gen van het plein werden met bogen afgesloten;

• Ondergeschiktheid; De architectuur en functies van de 
omsluitende bebouwing was ondergeschikt aan het 
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NEO KLASSIEK RUIMTEBEELD
Bron: www.ds.arch.tue.nl/Education/Courses/7M254/arch-
dict/Enscenering

Het afzonderlijke gebouw of gebouwencomplex vormt het 
middelpunt van de belangstelling. Spiegelingen, enkele sym-
metrie, grote ruimten en lange zichtassen naar paleizen en 
kerken zijn kenmerkend voor de Barok.

In de Barok zijn twee hoofd pleinvormen te onderscheiden; 
radiale en rechtlijnige pleinen. De rechte as met verge-
zichten naar buiten vormde voor beide het uitgangspunt 
voor het ontwerp. De openbare ruimte moest als driedimen-
sionale ruimte worden beleefd. Het ging er bij niet om de 
perfecte balans te bereiken maar om het creëren van een 
ervaring. Sequenties spelen een belangrijke rol in het be-
reiken van deze ervaringen. Er werd gestreefd naar een plein 
als ‘Gesamtkunstwerk’ waarbij detail een even belangrijke 
rol als het geheel speelde. De wanden moeten bijdrage aan 
deze visuele ervaring. Het algemene idee was het creëren 
van een ‘stromende’ ruimte en niet een statische ruimte, 
zoals in de Renaissance.

Ontwerpprincipes die in de Barok werden toegepast:
• Ruimte behandelt als eindeloze ruimte;
• Beheersing van de ruimte;
• Ruimte moet ontzag afroepen;
• Grootschaligheid;
• As als uitgangspunt;
• Pleinen als afsluiting van assen;
• Eén-as symmetrie;
• Gebruik van optische effecten;
• Gevelwanden; plasticiteit, welvingen reliëf.

geheel;
• Het gebruik van specifieke organiserende elementen; 

Een fontein, obelisk, of beeld werden gebruikt om het 
plein te duiden en de assen te benadrukken;

• Een monumentale schaal;
• Geometrische vormen en dubbele spiegelsymmetrie.

De studies naar ideale proporties uit de klassieke vormen 
leidde tot een rationele aanpak van het ontwerp. De stad en 
het plein werden ontworpen volgens de nieuwe esthetische 
principes en normen van structurele duidelijkheid en disci-
pline. Deze theoretische stedenbouw begon met het hand-
boek ‘architectura libri Decem’ dat de Italiaanse architect 
Leon Battista Alberti in 1449 schreef. In dit handboek geeft 
hij nauwkeurige proporties voor het centrale plein en de 
hoogte van de gevelwanden. In zijn theoretische ontwerpen 
voor pleinen ging hij uit van een rechthoekige grondvorm. 
Alberti onderscheidde verschillende soorten pleinen: “er 
moeten verschillende pleinen zijn in de verschillende delen 
van de stad, sommige voor het blootstellen van handelswaar 
in tijd van vrede, anderen voor het oefenenen juist voor 
de jeugd, en anderen voor het aanleggen van voorraden in 
tijd van oorlog, van hout, voedergewassen, en dergelijke 
bepalingen die noodzakelijk zijn voor het behoud van een 
belegering”.

De verhoudingen tussen breedte en lengte werd vastge-
legd, lengte =2x breedte. De arcades die de ruimte omsloten 
waren geproportioneerd aan de breedte van het plein, op 
1/8 á 1/6. De hoogte van de omsluitende gebouwen be-
droeg tussen de 1/3 en de 1/6 van de breedte van het plein. 
De gevels werden als één geheel ontworpen en hadden ges-
loten hoeken.

2.5 Barok en neoclassicisme
In de Barok (17e eeuw) vormde de principes van regelmaat, 
ruimtelijke eenheid en beslotenheid van de Renaissance ook 
de basis voor de plein ontwerpen. De instituten, zoals de 
kerk en de adel, wilden zich na de renaissance weer laten 
gelden in maatschappij en de stad. De pleinen kregen een 
belangrijke symbolische functie als representatieve ruimte 
om de macht van het regiem te tonen. In de openbare 
ruimte kwam dit tot uiting in de vorm van grootschalige 
pleinen en assen die ontzag moesten oproepen. Deze plein-
en waren bewust regelmatig vormgegeven ruimten, geba-
seerd op geometrische vormen. Het kenmerk van de Barok 
pleinen is dat de ruimte als een vloeiende continuïteit werd 
beschouwd met een nadruk op de visuele beëindigingen. 
Het doel was de toeschouwer in verbazing te brengen door 
het onverwachte, hem te verassen en desondanks niet het 
gevoel van ruimtelijke eenheid te laten verliezen.
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PLEINVORMEN DOOR BAUMEISTER
Bron: Stadt Erweiturungen in technischer, baupolizeilicher 
und wirthschaftlicher Beziehung;1876

Baumeister

In de jaren 1870 werd Reinhard Baumeister de eerste hoog-
leraar in stedenbouw in de wereld. Hij stond een technisch 
organisatorische stedenbouw voor. Zijn boek ‘Stadt Erweitu-
rungen’ uit 1876 was het eerste systematische handboek 
voor stedenbouw. De ontwerpprincipes voor de stad en de 
openbare ruimten die hij in zijn boek beschrijft zijn; functie-
scheiding, hiërarchisch wegennet en hygiëne en gezondheid. 
De stad moet opgesplitst worden in drie districten: een voor 
de handel, een voor de industrie en een voor huisvesting. 
Baumeister benadrukt dat pleinen geen luxe zijn maar een 
noodzaak voor verkeer en gezondheid. De vormgeving van 
de openbare ruimte werd gebaseerd op functionele over-
wegingen. In zijn boek wordt nergens de perceptie van de 
straat of het ervaren van de ruimtelijke omgeving benoemd, 
het boek bevat dan ook bijna geen afbeeldingen. Toch bes-
teed hij wel aandacht aan het esthetische aspect. Volgens 
Baumeister kunnen de publieke gebouwen het beste 
vrijstaan. Dit is aan te bevelen voor het verkeer, brandveilig-
heid en gezonde lucht. Er moet over het algemeen genoeg 
oppervlakte zijn voor publieke ruimte, dit is wat oude steden 
hun schoonheid geeft, net als het vrijstaan van oude kerken 
doet.

Baumeister maakt onderscheid in typologieën van pleinen:
• Kleine pleinen als vergrote kruispunten. De kleinste 

vorm zijn de afgeschuinde straathoeken;
• Grote pleinen;
• Pleinen als een verbreding van een straat.

In de 18e eeuw ontstaat uit de Barok een nieuwe stroming, 
het classicisme. In deze stroming begon de erosie van de 
driedimensionale ruimte en werd de tweedimensionale 
vormgeving dominant. De stedenbouw beperkte zich tot de 
organisatie van de ruimte, de bebouwing werd in de plan-
nen niet behandeld. Het drie dimensionale gevoel voor 
ruimte ging hiermee verloren en er ontstond een logische, 
functionalistische benadering. Het plein werd niet meer als 
een besloten ruimte gezien maar meer als een kern van een 
uitdijende ruimte, met een onderbroken, geperforeerde 
omsluiting. Het plein werd hiermee een verlengstuk van de 
lengteas, dat alle ruimten in de stad verbond. Het plein ver-
loor haar kwaliteit als (besloten) ruimte. In deze periode was 
niet langer het plein maar de straat het belangrijkste ele-
ment in de stedenbouw.

2.6 1800-1900
Door de bevolkingsgroei in de 19e eeuw ontstonden er 
nieuwe vraagstukken voor de openbare ruimte. De steden 
begonnen uit hun stadsmuren te barsten. Buiten de 
bestaande stad werden uitbreidingsplannen verwezenlijkt. 
Er ontstonden twee richtingen in de stedenbouw. 
Een richting bleef het idee vasthouden dat het ontwerp van 
steden als een artistieke opdracht moet worden benaderd; 
de andere richting zag ontwerpen van steden vooral als een 
technisch probleem.

Het onderzoek naar hygiëne en gezondheid, bevolkings-
dichtheid en verkeersafwikkeling vormde de basis voor deze 
technische richting. Er ontstonden uitbreidingen, ideaal 
steden en tuindorpen waarin het openbare stedelijk plein 
niet te bespeuren is. Deze pleinen waren tweedimensionale 
vormen. Het ontwerp bepaalde alleen het stratenpatroon, 
de rooilijnen en de percelen. “De stadsplannen werden 
gestript van alle franje en werden ononderbroken grids, de 
bevolking vroeg niet om pleinen maar om parken, een vlucht 
uit de stedelijke jungle.”(Webb, 1990: 125). Er werd in deze 
plannen geen indicatie gegeven van de derde dimensie of de 
architectuur.

De weinige stadspleinen die zijn aangelegd in de 19e eeuw 
functioneerden bijna altijd als verkeersknooppunt in plaats 
van als een plek om tijd door te brengen. De tendens was 
om openbare gebouwen vrijstaand te plaatsen binnen een 
verder gesloten stadsbeeld. Dat leidde tot binnenstede-
lijke ruimte die enerzijds wel randbebouwing hadden maar 
anderzijds te groot waren om als pleinruimte te kunnen 
werken. De pleinen waren open ruimte zonder omsluitende 
bebouwing. Eind 19e eeuw verschenen er in beide richtin-
gen verschillende handboeken over het stedenbouwkundig 
ontwerp.
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Stübben

De Duitse architect Joseph Stübben wijdde in zijn boek Städ-
tebau uit 1890 een hoofdstuk aan het onderscheiden van 
pleinen naar functie. Hij onderscheidt; het ‘gebruiksplein’ 
voor markten, tentoonstellingen, festivals etc.; het ‘verkeer-
splein’ waarvan het grootste gedeelte leeg is en bedoelt 
voor verkeer; ‘groene pleinen’; en ‘architectuurpleinen’ met 
een onderverdeling in – voorruimten, pleinen met gebouw-
en op zich, pleinen omgeven door gebouwen, monument-
pleinen en dubbele pleinen. Daarnaast is het mogelijk dat 
een plein verschillende functies vervuld dan ontstaat een 
‘dubbele ruimte’. Wanneer verschillende pleinen in ruimte-
lijke zin op elkaar aansloten is er sprake van een ‘pleingroep’.

Voor zijn ideale plein grijpt hij terug op de middeleeuwse 
(gotische) stad. Hij benadrukte daarbij de beslotenheid door 
ruimtelijke eenheid, de monumentaliteit en de afmetingen 
die gebaseerd zijn op de functie van het plein. De proporties 
zijn gebaseerd op optische maatstaven. De monumentale 
gebouwen behoren in zijn ogen vrij te staan. Ook de inricht-
ing van een plein is in zijn ogen erg belangrijk, een leeg plein 
is als een kamer zonder meubels en decoratie. Stübben 
onderscheid in inrichtingselementen; de noodzakelijke meu-
bels, kunstzinnige objecten en elementen voor een goed 
gevoel.

De in zijn boek afgebeelde straatprofielen zijn beperkt tot de 
indeling van de straat terwijl de hoogte van de aanliggende 
bebouwing niet wordt gegeven. Hiermee lijkt het dat Stüb-
ben alleen geïnteresseerd was in gebruik van de ruimte, of 
dat alleen het onderste gedeelte van een gebouw bepalend 
was voor de beleving van een ruimte.

Sitte

In dezelfde periode keerde de Oostenrijkse kunsthistoricus 
en directeur van de kunstacademie Wenen, Camillo Sitte, 
in ‘Der Städtebau nach seinen kunstlerischen Grundsatzen’ 
uit 1889 zich tegen de in zijn ogen troosteloze kazernebouw 

wijken die overal ontstonden. Hij was zich er van bewust dat 
stedenbouw meer is dan het maken van plezierige ruimten. 
Hij benadrukte hierbij het belang van het programma en ver-
afschuwde ‘lege esthetiek’. Voordat een ontwerp gemaakt 
kan worden dat uitgaat van de ruimten, moet eerst duidelijk 
zijn welke functies er in een gebied zijn om die ruimten op te 
baseren. 

Sitte vroeg zich in zijn boek af of de elementen die er in het 
verleden voor zorgden dat er een prettige openbare ruimte 
ontstond, gebruikt konden worden in zijn moderne tijd. 
Het doel van Sitte was om op deze wijze wetmatigheden 
voor de vormgeving van pleinen te benoemen op basis 
van historische kennis. In zijn boek geeft hij aan, aan welke 
vormgevingseigenschappen historische pleinen voldoen, om 
deze te kunnen vertalen naar zijn tijd. Hij wilde daarmee niet 
tot standaarden komen want elke ruimte moet gecreëerd 
worden op basis van de ruimtelijke en functionele aanleidin-
gen die er op een plek zijn. Hij bepleitte een terugkeer naar 
de essentie van de stad: de openbare ruimte, en vooral het 
plein, die de collectieve waarden van samenleving tot uit-
drukking zou moeten brengen.

Sitte stelde dat een gebied ontwikkeld moet worden vanuit 
de openbare ruimte. Aan de openbare ruimte worden de ge-
bouwen ontworpen. Hij zag het plein als een kamer en met 
een kamer deelt het plein de kwaliteit van beslotenheid. De 
omgang met de hoeken van een plein vormde voor Sitte de 
sleutel om tot deze beslotenheid van een plein te komen. 
Hoe opener de hoeken van het plein hoe minder het gevoel 
van beslotenheid, hoe meer bebouwd hoe groter het gevoel 
van omsloten te zijn. “eindelooze perspectieven met open 
gapenden horizon zijn absoluut te veroordeelen; aesthetisch 
juist is alleen een voor het oog afgesloten geheel” (Sitte, Col-
lins & Collins, 2006).

Sitte zag de stedenbouw als artistieke opgave (..). ‘een goed 
plein wordt niet bepaald door zijn absolute grootte, maar 
door de verhoudingen tussen pleinvlakte en omringende 
hoogte van de gebouwwanden. Het beeld van de stad moest 
niet worden opgebouwd vanuit een reeks afzonderlijk gevels 
maar de ontwerper moest zich eerst een voorstelling maken 
van het stadsbeeld dat hij wilde scheppen. Pleinen zijn als 
knooppunten in het stratennet, de belangrijkste onderdelen 
van de stad. Een klassiek plein is een verharde ruimte om-
zoomd door gebouwen met een hoogte van minimaal een 
kwart en maximaal de helft van de breedte van die ruimte.’ 
(Collins & Collins, 2006).

Uit de opgedane historische kennis formuleerde Sitte de 
volgende ontwerpprincipes;

PLEINVORMEN EN PROFIELEN
Bron: Der Städtebau im Handbuch der Architektur; 1890



25

VERSCHILLENDE PLEINVORMEN
Bron: Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen; 2006

geen exacte maten. Het gaat hierbij om de perceptie van de 
ruimte. Historische pleinen hebben over het algemeen een 
afmeting van maximaal 58 bij 143 meter. Sitte adviseert een 
maximum lengte voor pleinen van 137m.

Onregelmatigheid; De vorm van pleinen is nooit perfect 
rechthoekig, onregelmatigheden in de vorm van een plein 
zijn vaak niet storend, maar juist prettig. De onregel-
matigheden moet zich in de rug van de bezoeker bevinden, 
tegenover het dominerende gebouw. Beelden en monu-
menten komen ook beter tot hun recht op onregelmatige 
pleinen.

Brinckmann

Albert Erich Brinckmann (1881 – 1958) was een Duitse kun-
sthistoricus die in 1912 professor in de Stedenbouw werd. In 
de tijd van zijn boek Platz und Monument (1908), ontstond 
er een duidelijke scheiding tussen de ingenieursbenadering 
en de architectuurbenadering. Stedenbouw werd in deze pe-
riode teruggebracht tot schema’s en figuren op papier. Zijn 
boek markeert deze overgang. De kern van de ideeën van 
Brinckmann wordt gevormd door de gedachte dat steden-
bouw, architectuur en kunst moeten worden geïntegreerd 
en gericht zouden moeten zijn op het maken van ruimten 
die schoonheid en gebruik combineren, vorm en functie 
moeten samen gaan.

Het ‘ruimtegevoel’ is hiervoor wezenlijk, monumenten kun-
nen hulpmiddelen zijn om ruimte te manipuleren. Hij deelt 
zijn uitgangspunt met Sitte dat de voorwaarde voor een 
ruimte zijn beslotenheid is. Toch heeft hij ook forse kritiek 
op de ideeën van Sitte. In zijn ogen heeft Sitte een voorkeur 
voor stedenbouw die doet denken aan theatereffecten, 
maar stedenbouw is geen ‘decor bouw’. Brinckmann be-
schrijft enkele principes voor het ontwerpen van pleinen:

• In een ontwerp moet er een balans zijn tussen orde en 
chaos. Een bepaalde vorm van regelmaat is nodig om 
monumentaliteit te bereiken. Aan de andere kant is te 
veel orde niet goed; 

• Goede architectuur kan saaie straten en zwakke pleinen 
tegen gaan;

• Stedenbouw betekent: ontwerpen met het gebouw 
als materiaal. Dit kan worden vertaald naar dat er veel 
bebouwd oppervlakte (gebouwen) nodig is om goede 
openbare ruimte te vormen;

• Er moet geleerd worden van het verleden, al moet de 
interpretatie van een ontwerp gerelateerd worden aan 
de betreffende ontstaansperiode.

Vormgeving en inrichting; Een prettig plein is een omsloten 
ruimte, zodat er een bepaalde mate van beslotenheid (van 
de visuele ruimte) en begrensdheid (van de gebruiksruimte) 
ontstaat. Beslotenheid wordt gecreëerd door de wegen niet 
uit te laten komen in het midden van de wand, maar op de 
hoeken van het plein. Waarbij er aan elke hoek slechts één 
straat mag liggen. Beelden, monumenten en gebouwen 
(zoals kerken) moeten uit de loop aan de randen van een 
plein geplaatst worden. De ontsluitende straten mogen 
nooit te breed zijn en moeten zo geplaatst zijn dat het niet 
mogelijk is om meerdere straten tegelijk in te kijken. Gebo-
gen straten dragen ook bij aan een besloten effect.

De maat en basisvorm van pleinen; Een lege ruimte in een 
stad is niet automatisch een plein. Er zijn bepaalde kenmerk-
en die gelden voor de basisvorm van het plein. Driehoekige 
pleinen en vierkante pleinen met een maat van 1:1 worden 
als niet prettig ervaren. Idealiter ligt de verhouding tussen 
de zijden van een rechthoekig plein tussen de 1:11/4 en 1:3.

Sitte onderscheid drie hoofdcategorieën pleinen;
• Lengtepleinen; de nadruk ligt op de lengte van het plein 

met het dominante gebouw aan de korte zijde van het 
plein;

• Breedtepleinen; nadruk ligt op de korte zijde met het 
dominante gebouw op de lange zijde;

• Gegroepeerde pleinen; een schakeling van verschillende 
pleinvormen.

De relatie tussen de maatvoering van een plein en de 
grootte en locatie van het dominante gebouw is belangrijk. 
De verhoudingen tussen de hoogte van het gebouw en de 
lengte van het plein loodrecht op het gebouw moet liggen 
tussen de 1:1 en 1:2. Zowel voor de verhouding van de zij-
den van het plein, als voor de verhouding tussen de hoogte 
van het gebouw en de zijde die hier loodrecht op ligt, zijn 
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pleinen voor de kinderen en maakten in die dagen geen deel 
uit van het vormgevingsinstrument van de stedenbouwkun-
dige. De vormgeving van de openbare ruimte werd het rest-
product van de bebouwingsplannen, de ruimte die overbleef 
na bebouwing.

2.8 1960-1990
De definitie van een plein als een open ruimte die door 
gesloten wanden of door stoa’s wordt omgeven kwam op 
gespannen voet te staan met de moderne concepten van 
de open stad. Deze functionalistische mentaliteit waarbij de 
vorm voort kwam uit de functie leidde er toe dat (oer)typen 
openbare ruimten verdwenen. De grote hoeveelheid vorm-
loze openbare ruimte leidde in de naoorlogse periode tot 
maatschappelijke en sociale problemen. Aan het eind van 
de jaren zestig van de twintigste eeuw werd de prioriteit van 
het gemotoriseerd verkeer ter discussie gesteld. Het lang-
zame verkeer, de voetganger won weer aan terrein.

Onder andere de sociologen Jane Jacobs (The Death and 
Life of Great American Cities (1961)), Hans Paul Bahrdt (Die 
Moderne Großstadt (1961)) en Richard Sennet (The Fall of 
Public Man (1974)) waarschuwden voor de negatieve ef-
fecten van het verdwijnen van de klassieke openbare ruimte. 
Zij hielden een pleidooi voor de herwaardering van de vorm 
van de openbare ruimte en een terugkeer naar straten en 
pleinen. Met de toename van het aantal vrijstaande ge-
bouwen verschoof het raakvlak tussen de gebouwen en de 
aangrenzende openbare ruimte steeds meer van ‘sociale 
activiteit’ naar ‘sociale passiviteit’.

Ook architecten als Rossi (1966), Zucker (1973), Cullen 
(1961), Bacon (1967)en Krier (1979) bepleitten voor een 
terugkeer naar de traditionele typologie van de openbare 
ruimte in stad. Het besef groeide dat bestaande stedelijke 
openbare ruimtes veel te bieden hebben zoals diversiteit, 
het ongewone en de mogelijkheid om anderen te ontmoe-
ten (Gehl, 2004). In hun werken werd naar de kwaliteit van 
het gesloten stadsbeeld verwezen. Ze bepleitten dat de 
ontwikkeling van de pleinen door de eeuwen heen struc-
tureel, ruimtelijk en niet functioneel bepaald zijn. Voor het 
plein betekende dit een terugkeer naar zijn oude karakter als 
een ruimtelijke eenheid met een besloten ruimtewerking.

Rossi

De Italiaanse architect Aldo Rossi schreef in 1966 het boek, 
The architecture of the city. Brinckmann liet in zijn boek al 
zien dat architectuur en stedenbouw sterk aan elkaar ge-
relateerd zijn. Rossi zijn boek is een manifest tegen het mo-
dernistische idee dat stedenbouw en architectuur geschei-

Brinckmann neemt een positie in tussen de traditionalisten 
zoals Sitte en de modernisten zoals Baumeister. Hij heeft een 
voorkeur voor het gesloten stadsbeeld en ziet ruimtevorm-
ing als het ontwerpprincipe. Noch vorm, noch functie mogen 
hierbij dominant zijn bij de vormgeving van pleinen.

2.7 1900-1960
Nadat in de 19e eeuw het klassieke beeld van de compacte 
middeleeuwse stad was vervangen door losstaande gebou-
wen gegroepeerd in groenstroken, ging men in de 20e eeuw 
nog verder in het splitsen van de verschillende functies; 
wonen, werken en recreëren. Deze toenemende functie-
splitsing had gevolgen voor het openbare stedelijk besloten 
plein; het kwam niet meer voor. Het ruimtelijk netwerk 
veranderde van bepaalde ruimtelijke typologieën (straten 
en pleinen) naar een amorfe ruimte die de overblijft na be-
bouwing.

De modernisten gegroepeerd in de CIAM beweging (Congres 
Internationaux d’ Architecture Moderne) stelden dit nieuwe 
concept gebaseerd op neutraliteit, openheid en flexibiliteit 
tegenover het traditionele ruimteconcept waarin hiërarchie 
harmonie en beslotenheid het uitgangspunt waren. Het 
traditionele stedelijke openbare plein als sociale, politieke 
en economische ontmoetingsplaats verdween om plaats te 
maken voor functionele, hygiënische, groene en verkeer-
spleinen. Met het dominanter worden van deze ideeën 
onder aanvoering van de Zwitsers/Franse architect en 
stedenbouwkundige Le Corbusier verdween de belangstel-
ling voor de vormgeving van de openbare ruimte. In 1923 
schijft Le Corbusier in zijn boekje ‘Vers une Architecture’: 
“Sitte, dat is verleden tijd!”.

De vormgeving van de openbare ruimte bleef in deze peri-
ode beperkt tot het rangschikken van losse bouwvolumes, 
vastgelegd in rooilijn en bouwhoogtes. Grote onbepaalde, 
vloeiende ruimten waren het antwoord op de oude, on-
hygiënische stad met zijn besloten openbare ruimte. De 
pleinen hadden een geringe beslotenheid door grote gaten 
in de gevelwanden die ontstonden door brede wegen. De 
focus lag voornamelijk op het gebouw en niet op de straat- 
of pleinwand.

Door deze nieuwe benadering werd nergens een van-
zelfsprekend middelpunt in ruimtelijke en/of sociale zin 
geschapen. Pleinen waren hooguit parkeerpleinen of speel-
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• Het gegroepeerde plein;
• Het amorfe plein.

‘In de middeleeuwen bestonden de omliggende wanden 
uit individuele gebouwen die een voortdurende wisseling 
in hoogte en breedte mogelijk maakten, en de hoeken van 
de pleinen waren zoveel mogelijk gesloten. Voor een plein 
bestaan drie ruimte beperkende elementen die het driedi-
mensionale effect bepalen: de wanden van de omliggende 
gebouwen, de uitgestrektheid van de vloer en het denkbeel-
dige plafond door de lucht erboven. De correlatie tussen al 
deze factoren komt samen in het principiële argument dat 
architectuur en stedenbouw moeten gaan over de mense-
lijke maat. Zolang het menselijk lichaam en het bereik van 
het oog niet als het basisprincipe worden gezien, zijn regels 
over maatvoering, verhoudingen, composities, design en 
symmetrie, etc. overbodig’ (Zucker, 1973).

Cullen

De Engelse architect en stedelijk ontwerper Gordon Cul-
len publiceerde in 1961 The Townscape, een boek dat op 
de beweging door het stedelijk ontwerp de nadruk legt. Hij 
maakt in zijn boek met opeenvolgende illustraties duidelijk 
dat wanneer je door een stad loopt het aanzicht hiervan 
verandert. De theorie die Cullen in zijn boek aanhangt is dat 
een aangenaam stedelijk verblijfsgebied meer is dan een 
verzameling gebouwen. Het behoort, als een bewerking of 
transformatie van de klassieke principes, een aaneenschake-
ling te zijn van helder gedefinieerde en besloten openbare 
ruimten. Een omgeving wordt beleefd als een dynamische, 
veranderende, ontvouwde ruimtelijke sequentie. Cullen 
bedacht hiervoor het begrip ‘serial vision’.

Gordon Cullen beschrijft aan de hand van een serie tekenin-
gen het principe van ‘serial vision’. De stedelijke ruimte rolt 
zich voor de wandelaar af als een film die door het wande-
len in beweging wordt gebracht. Cullen benadert de ruimte 
vanuit een ‘hier en daar’. Een goede ruimte is duidelijk 
en herkenbaar een ‘hier’ en maak nieuwsgierig naar het 
‘daar’. Knikken in bijvoorbeeld de rooilijn zorgen ervoor dat 
de gevelwand niet als een eindeloos perspectief te zien is, 
maar zich plotseling toont als de voetganger zich beweegt. 
Er ontstaat een spel van verhullen en onthullen. Middelen 
om tot een hier en daar te komen zijn; afgeschermde verge-
zichten, een gesloten blikveld, connectie leggen met de 
lucht, gebogen straten, variatie in gevellijn en afwijkingen in 
gevels.

den zijn. Rossi zijn statement is; ‘geen architectuur zonder 
de stad’. Zijn ideeën bouwen voort op de morfologische the-
orieën van o.a. Saleverio Muratori. Deze theorieën koppelen 
stedelijke vormen aan de sociale structuren van een stad, 
maar zo dat geen van beide dominant is: het sociale gedrag 
wordt niet bepaald door de vorm en de vorm is geen result-
ante van de sociale structuur of afhankelijk van de sociale 
omgeving. De vorm van het plein moet een plaats hebben in 
het stedelijk ontwerp, het kan niet alleen gebaseerd zijn op 
functionele eisen.

Monumenten en monumentale ruimten zijn niet alleen es-
thetische elementen, maar ze vervullen een essentiële func-
tie in de stad. Het zijn de speciale plekken die continuïteit 
in de stad vertegenwoordigen, ze hebben een speciale 
betekenis en maken deel uit van het ‘collectieve geheugen’ 
van de stad. Rossi ontwikkelde voor zijn ontwerpen een 
theorie waarbij de bestaande stad als uitgangspunt diende. 
Deze theorie stoelt op de begrippen typologie en morfolo-
gie, en is verbonden met het ontwerp dat geenszins ‘neu-
traal’ is, maar wordt gedragen door een ‘houding’ ofwel een 
architectonische tendens.

Zucker

Naast de al eerder aangehaalde middeleeuwse pleinvormen 
geeft de van oorsprong Duitse architect Paul Zucker in Town 
and Square een eigen indeling in vijf basistypen artistiek 
relevante stedelijke ruimten. Zucker tracht een indeling te 
geven die onafhankelijk is van de factoren tijd en plaats. 
Hoewel in een bepaalde periode pleinen van hoofdzakelijk 
een bepaald type kunnen zijn aangelegd, zijn volgens Zucker 
algemene ruimte-massa relaties onafhankelijk van bepaalde 
historische vormen.

Specifieke functies van een plein zoals marktplaats, ver-
keersplein of kerkplein, leidden nooit automatisch tot een 
bepaalde ruimtelijke vorm; een functie kan verschillende 
vormen tot gevolg hebben. De functie van een plein kan 
veranderen zonder dat de vorm zich eveneens wijzigt, dit is 
voor Zucker een aanwijzing dat de basis voor een typologie 
eerder in de structuur, de ruimte, gezocht moet worden dan 
in de functie. Hij grijpt terug op de middeleeuwse pleinen 
en concludeert dat niet de structurele relaties maar de schil-
derkunstige waarden bepalend zijn voor de kwaliteit van de 
middeleeuwse pleinen. Hij maakt een onderscheid in vijf 
verschillende typen pleinen;

• Het besloten op zichzelf staande plein;
• Het gedomineerde plein;
• Het centraal gerichte plein;
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Krier

Het werk van de Luxemburgse architect en stedenbou-
wkundige Rob Krier geeft een nieuwe belangstelling voor de 
formele aspecten van de openbare ruimte. Zijn kritiek op de 
modernistische stedenbouw richtte zich op de maatschap-
pelijke tekortkomingen. Krier geeft concrete aanbevelingen 
gebaseerd op dezelfde stellingen en ideeën van Rossi en an-
dere Italiaanse ‘morfologische’ architecten. In tegenstelling 
tot Sitte (1889) en Zucker (1959), die zich concentreerden 
op de esthetische effecten van openbare ruimte, gebruikte 
Krier elementaire geometrie als startpunt. Krier pleit voor de 
rehabilitatie van straten en pleinen als basiselementen in de 
stedenbouw.

Zijn boek Stadtraum in Theorie und Praxis uit 1975 vormt 
een stedenbouwkundige studie naar pleinvormen en andere 
stedelijke ruimten. Het is een catalogus met grondvormen, 
wanden en overgangen tussen beiden. Hij onderscheidt drie 
groepen van publieke ruimten op basis van hun grondvorm: 
vierkant, cirkel en driehoek. Vervolgens koppelt hij de vorm 
van het plein aan verschillende gevels en toegangsroutes 
naar het plein, met gesloten of open pleinen als gevolg. 

De conclusies van Krier zijn dat gebouwen rond een 
omsloten ruimte een continue wand moeten vormen van 
architectonische eenheid. Het effect van een enkel gebouw 
moet worden teruggebracht om te komen tot continuïteit 
in de gevelwand. Daarnaast is het belangrijk dat er rekening 
wordt gehouden met de menselijke maat, want deze schaal 
draagt volgens Krier significant bij aan de leefbaarheid van 
een stad.

Gehl

De Deense architect en stedenbouwkundige en hoofd van 
het ‘Centre for Public Space Research’ in Kopenhagen, Jan 
Gehl, onderzoekt sinds de jaren ‘70 het sociale gebruik van 
de openbare ruimte en gebruikers hun ervaringen en menin-
gen. Volgens Gehl heeft de ontwikkeling en vormgeving van 
de openbare ruimte tussen de jaren ‘30 en ‘70 van de vorige 
eeuw zo goed als stil gelegen (Gehl & Gemzøe, 2003).

Gehl bracht onder de aandacht dat het ontwerp van de 
openbare ruimte meer is dan functie en dat er rekening 
moet worden gehouden met de manier waarop het daad-
werkelijk waargenomen en gebruikt wordt. De vormgeving 
van de ruimte is het startpunt maar het leven en de interac-
tie tussen het stedelijke leven en de openbare ruimte moet 
ook worden benadrukt. In ‘Life between buildings’ (Gehl, 
1971) beschrijft hij de stad vanuit het perspectief van de 

Bacon

Net als Cullen legt ook de Amerikaanse architect Edmund 
Bacon in ‘Design of Cities’ uit 1967 de nadruk op de ar-
tistieke beleving van een stedelijke omgeving. Hij ziet de 
stad als het kunstwerk van zijn inwoners. Voor Bacon is 
er een relatie tussen de geest van de maatschappij en het 
stedelijk ontwerp die het oplevert. Een tweede factor is dat 
er universele menselijke principes zijn. Hij refereert aan 
psychologische inzichten. Achter elk goed ontwerp is er een 
belangrijk principe, de ‘design structuur’. Deze kan onbewust 
zijn geïntroduceerd in een stad, maar de beste zijn bewust 
ontworpen.

Hij laat aan de hand van diverse diagrammen en tekeningen 
de ontwerpprincipes van steden zien. Ontwerpprincipes die 
hij behandelt zijn; ontmoeting met de lucht, ontmoeting met 
de grond, punten in de ruimte, terugvallende vlakken, diepte 
ontwerp, bestijging en afdaling, hol en bol en verhouding tot 
de mens.

‘SERIAL VISION’ 
Bron:  The Concise townscape (p.17); 1971
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voetganger. Hij onderscheid drie activiteiten die een mens 
in de ruimte kan doen: 1 dagelijkse activiteiten, 2 optionele 
activiteiten en 3 sociale activiteiten. 

Deze derde activiteit is afhankelijk van andere mensen in de 
ruimte. Het bestaat simpel gezegd uit horen, spelen, praten 
en zien van/met andere mensen. De esthetiek en identiteit 
van de openbare ruimte dus niet zit in fysieke uiterlijkheden 
maar juist in de activiteiten die plaatsvinden in de open-
bare ruimte. Mensen komen juist op plekken af en beleven 
deze als positief als er activiteit aanwezig is en er ‘iets’ te 
beleven valt. Simpel gezegd de aanwezigheid van mensen 
trekt andere mensen aan. De (stedelijke) openbare ruimte 
fungeert daarbij als ‘openbare huiskamer’ waarin de interac-
ties plaatsvinden. Dit vraagt om stimulatie van deze activitei-
ten door kwaliteit voorop te stellen bij de inrichting van de 
openbare ruimte. Binnen bepaalde grenzen – locale, klima-
tologische en sociale aspecten – is het mogelijk, om invloed 
uit te oefenen op hoeveel mensen de openbare ruimte ge-
bruiken, hoe lang de individuele activiteiten duren en welke 
activiteiten er plaats vinden.

Gehl en Gemzøe (New city spaces, 2000) stellen dat bij het 
ontwerpen de voetganger centraal moet staan. De openbare 
ruimte moet mogelijk maken dat mensen kunnen wande-
len, zitten, relaxen en elkaar ontmoeten. Wandelen door de 
stad is een noodzakelijke sleutel voor stedelijke kwaliteit, 
vitaliteit en plezier. Gehl en Gemzøe delen openbare ruimte 
en pleinen in aan de hand van hun sociaal functionele posi-
tie in de stad en geven de volgende typologieën van stede-
lijke ruimten;
• Het centrale stadsplein;
• Activiteiten plein;
• Promenade;
• Verkeersplein;
• Monumentaal plein.

2.9 Pleinen in het heden
Vanaf het einde van de 20e eeuw is er veel geëxperimen-
teerd met nieuwe typen pleinen afgestemd op het openbare 
leven van de stad van de 20e eeuw. De stad in de 21e eeuw 
is een plek van consumptie, vrijetijdsbesteding en vermaak 
(Brunt en Deben, 2001). Dit resulteert dat openbare ruimtes 
zich vooral op deze functies gaan richten. De openbare 
ruimtes moet mensen voor langere tijd vermaken.

Deze toenemende wens van mensen om continu ‘interes-
sante ervaringen’ op te doen heeft als gevolg dat negatieve 
aspecten in een openbare ruimte vermeden moeten worden 
(Hajer en Reijndorp,2001). Volgens Betsky (2005) resulteert 

deze focus op veiligheid en vermaak in een groeiend aantal 
gecontroleerde, zorgvuldig afgebakende gebieden. Stedelijke 
pleinen worden hierbij steeds meer gericht op het aantrek-
ken van speciale doelgroepen. De inrichting en vormgeving 
worden hier volledig aan aangepast.

De sociale- en functionele context speelt bij het vormgeven 
een steeds belangrijkere rol. Er moet voldoende massa zijn 
van stedelijk programma en mensen om een plein als ste-
delijk plein te laten functioneren. Aan de andere kant moet 
een plein ook niet helemaal afhankelijk zijn van een specifiek 
programma. Het moet wat vormgeving betreft in maatvoer-
ing, vorm en materialisatie voldoende kwaliteit hebben om 
als comfortabel en aantrekkelijk te worden ervaren. Een ze-
kere mate van neutraliteit in vormgeving is hierbij noodzake-
lijk; een overvloed aan design kan doodslaan en kan een 
plein zeer afhankelijk maken van kortstondige trends.

Een pleinontwerp in de huidige tijd moet dus vooral een 
antwoord geven op de specifieke vragen van de locatie. Dit 
kan zijn het versterken van levendigheid of het brengen van 
structuur of rust en ruimte. Bij een ontwerp voor een plein 
gaat het om de specifieke situatie waarin een stad of stads-
deel zich bevindt en vraagt om specifieke variaties op een 
plein. Concrete ontwerpmiddelen hierbij zijn; het creëren 
van een openbare ruimte op een menselijke schaal, gebruik 
maken van goede materialen, goed straatmeubilair en oog 
hebben voor details.

Jan Gehl onderscheid in New City Life (Gehl et al., 2006) drie 
categorieën ontwerpcriteria waaraan openbare ruimte in 
de huidige tijd moeten voldoen; bescherming bieden tegen 
ongelukken, onveiligheid en ongemak; comfort bieden waar-
door voetgangers makkelijk kunnen bewegen in de ruimte 
en tegelijkertijd ook kunnen staan en zitten waar het goed 
voelt; en gebruik maken van de kwaliteiten, aantrekkings-
kracht en speciale kansen van het gebied. Het gaat dus 
zowel om de vorm en de invulling van de plek (vorm en func-
tie) en een samenhang tussen de verschillende netwerken 
(context).
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OVERZICHT ONTWIKKELING VORMGEVING PLEINEN

PERIODE AUTEUR ONTWERPRINCIPE ONTSTAANSWIJZE FOCUS TYPE ELEMENTEN
GRONDVORM L:B VERHOUDING WANDEN HOEKEN H:B VERHOUDING ENTREES PLAFOND

GRIEKEN open ruimte organisch functie Agora/stadsplein onregelmatig 1:1 individuele losse gebouwen open
Hippodamus besloten ruimte gepland functie Agora/stadsplein regelmatig 1:1 omsluitend gesloten

ROMEINEN besloten ruimte Forum onregelmatig omsluitend op as
Vitrivius besloten ruimte gepland functie Forum regelmatig 3:2 omsluitend gesloten haaks op het plein op as

MIDDELEEUWEN
Romaans onregelmatige ruimte organisch functie onregelmatig omsluitend, individueel gesloten wisslende daklijn

Marktplein
Voorplein
Gegroepeerd plein

Gotiek besloten ruimte gepland functie regelmatig, grid omsluitend, arcaden gesloten wisslende daklijn
Marktplein
Kerkplein
Centraal plein

RENAISSANCE besloten ruimte gepland vorm geometrisch omsloten eenheid gesloten eenheid in daklijn op as
Alberti 1:2 gesloten 1:3 - 1:6

BAROK besloten ruimte gepland vorm geometrisch gesloten monumentale assen eenheid in daklijn
Radiaal plein
Rechtlijnig plein

CLASSICISME 2D gepland functie Geometrisch plein assen

1800-1900 hygiene functie open ruimte vrijstaande gebouwen open

Stübben gepland functie regelmatig ruimtelijke eenheid gesloten als meubels
Gebruiksplein
Verkeersplein
Groenplein
Architectuurplein

Sitte besloten ruimte gepland vorm onregelmatig 1:11/4 - 1:3 individueel herkenbaar gesloten 1:1 - 1:2 1 uitmondende straat per wand, 
1 per hoek

Breedteplein
Diepteplein
Gegroepeerd plein

Baumeister organisatie gepland functie
vergrote kruispunten

Brinckmann ruimtegevoel gepland beleving

1900-1960 functie onbepaald losse bouwvolumes open assen 

1960-1980
Zucker menselijke maat gepland vorm homogeen gelijke daklijn

Besloten plein gesloten
Gedomineerd plein
Centraal gericht plein
Gegroepeerd plein
Amorf plein

Cullen hier' en 'daar' vorm variatie en afwisseling

Krier besloten ruimte vorm geometrie architectonische eenheid gesloten
Vierkant plein
Rond plein
Driehoekig plein

1980 - ……
Gehl functie centraal stadsplein randen

activiteitenplein
verkeersplein
monumentaal plein

RUIMTEWERKING
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2.10 Conclusie
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de eerste deel 
vraag; Welke basisprincipes voor de vormgeving van pleinen 
zijn in de literatuur te vinden?

Dit hoofdstuk laat de ontwikkeling van het stedelijk pleinen 
door de geschiedenis heen zien. Tabel 2.1 geeft een over-
zicht van typologieën van stedelijke pleinen en de ontwerp-
principes die werden gevonden in de (wetenschappelijke) 
literatuur. Er zijn verschillende soorten pleinen met elk eigen 
kenmerken en aandachtspunten voor een ontwerp. Niet al-
leen het ontstaan van de verschillende typen verschilt (orga-
nisch of gepland), maar ook de hoofdvariabelen waarop de 
types zijn gebaseerd. Er zijn pleinen waarbij de vorm van de 
ruimte het uitgangspunt voor het ontwerp is terwijl anderen 
hun vorm ontlenen aan de functie van de ruimte. In een 
derde stroming vormen vorm noch functie het uitgangspunt 
maar is de betekenis van de ruimte in de stedelijke context 
het uitgangspunt.

Er zijn per stromingen verschillende typen pleinen te onder-
scheiden. Bij pleinen die op functie zijn ingedeeld zijn veel 
verschillende typen te onderscheiden. Bij het ontwerpen is 
de functie van de ruimte het uitgangspunt en is de vorm aan 
deze functie ondergeschikt. Het plein moet geschikt zijn voor 
de functie, de ruimtelijke kwaliteit is hieraan ondergeschikt. 
De functie van ruimten kan hierdoor in verschillende situa-
ties hetzelfde zijn maar de ruimtelijke vorm kan verschillen. 
Enkele typologieën van op functie-gerichte pleinen zijn; 
marktplein, verkeersplein, groenplein, activiteitenplein en 
aankomstplein. 

Er zijn een aantal typen pleinen te onderscheiden waarbij de 
vorm van het grondvlak de bepalende factor zijn. Sitte maakt 
een indeling in een breedteplein, een diepteplein en een 
gegroepeerd plein. Waarbij de oriëntatie van de pleinruimte 
ten opzichte van het belangrijkste gebouw aan het plein het 
verschil maakt. Zucker onderscheid in zijn indeling van plein-
en een besloten plein, een gedomineerd plein, een centraal 
gericht plein, een gegroepeerd plein en een amorf plein. 
De vorm van het plein en de omliggende structuren zijn 
hierbij de bepalende factoren. Krier richt zich in zijn indeling 
puur op de elementaire geometrische vorm van pleinen. Hij 
maakt onderscheid tussen vierkante pleinen, ronde pleinen 
en driehoekige pleinen. 

Volgens Zucker kan een specifieke functie van een plein 
nooit de vorm van een ruimte bepalen (Zucker, 1959). Het 
vervolg van dit onderzoek richt zich dan ook op pleinen met 
vormgeving als basis.

 
Per type zijn er een aantal concrete ontwerpprincipes te 
onderscheiden. Bij alle typen op basis van vormgeving staat 
het creëren van ruimtelijke kwaliteit voorop. 

Ontwerpprincipes

“Er zijn twee fundamenteel verschillende soorten buiten-
ruimte: de negatieve ruimte en de positieve ruimte. De 
buitenruimte is negatief wanneer die ‘vormloos’ is, het 
residu dat achterblijft wanneer gebouwen - die als positief 
worden beschouwd - worden geplaatst op het kavel. Een 
buitenruimte is positief als zij een duidelijk en definitief 
vorm heeft, en even belangrijk is als de vormen van de ge-
bouwen die het omringen. Deze twee soorten van de ruimte 
hebben heel andere vormen, die kunnen worden 
onderscheiden door hun ‘figure-ground’. “ – (Alexander et al, 
1977).

Positieve ruimten zijn omsloten – tenminste zo dat de 
gebieden grenzen lijken te hebben – en hebben een ge-
definieerde en herkenbare vorm. Ze zijn ‘voorspelbaar’ 
kunnen worden gemeten en hebben duidelijk grenzen. Ze 
zijn onderbroken, omsloten, statisch maar opeenvolgend in 
compositie. Positieve ruimten creëren een ruimtegevoel als 
in een kamer. Negatieve ruimten zijn open, vormloos, een 
amorfe ruimte die overblijft rondom gebouwen. Een open 
plein is niet te ‘voorspellen’ en heeft een gebrek aan randen 
of vorm.

Met beslotenheid als uitgangspunt zijn er in de literatuur ba-
sisprincipes voor het ontwerpen van pleinen te vinden. Een 
besloten pleinruimte wordt bepaald door drie ruimte-be-
grenzende elementen; de grondvorm, de omliggende wan-
den en het verbeeldende plafond door de lucht. De vorm 
en maatvoering hiervan bieden beslotenheid en omarming 
en bieden tegelijkertijd vrijheid en openheid om de ruimte 
te gebruiken. Voorkomen moet worden dat de ruimte weg-
loopt; de ruimte moet zo veel mogelijk opgesloten blijven op 
het plein.

Het tweedimensionale vlak (de grondvorm) van een plein 
wordt bepaald door de verhouding tussen breedte en lengte 
van een plein, de ideale verhouding voor een stedelijk plein 
ligt tussen de 1:1 en 1:31/2. Een ruimte kan regelmatig of 
onregelmatig zijn, geometrisch of organisch. Als de ruimte 
maar overzichtelijk is en eenduidig wordt beleefd. Bij on-
regelmatige vormen moet de onregelmatigheid zich in de 
rug van de bezoeker bevinden, tegenover het dominerende 
gebouw. De visuele grootte van een plein kan worden beïn-
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vloed door de vormgeving van een plein. Rechte, statige 
pleinen met gespiegelde bebouwing beïnvloeden de visuele 
verhouding tussen breedte en hoogte ten gunste van de 
breedte van het plein. Een plein met een grillige vorm en 
verschillende bebouwing beïnvloedt de visuele 
verhouding juist ten gunste van de hoogte. Het gebruik van 
net niet evenwijdig lopende zijden, heeft ook invloed op de 
visuele grootte.

De wanden kunnen of van gelijke hoogte, proportie en 
ontwerp zijn of ze zijn verschillend; ze kunnen meer of 
minder samenhangend zijn. De panden kunnen individueel 
herkenbaar zijn of juist een eenheid vormen. De wanden 
dienen zoveel mogelijk gesloten te zijn om daarmee de 
ruimte zoveel mogelijk te omsluiten. Grote gaten in gevels 
zorgen ervoor dat de ruimte wegloopt, waardoor het gebied 
visueel groter lijkt. Dit heeft een negatieve invloed op de 
mate van beslotenheid en begrensdheid die wordt ervaren. 
Over het algemeen geldt dat per hoek of wand maar één uit-
mondende straat uitkomt, waardoor de hoeken en wanden 
gesloten blijven. Verder geldt dat gladde gevels met grote 
eentonige vlakken bewust en onbewust door de gebruiker 
als hard en ondoordringbaar worden ervaren. Voldoende 
detaillering en afwisseling zorgen voor variatie en een boei-
ende gevel.

De lucht, het ‘plafond’ van het plein, is een pure visuele 
grens maar biedt net als de wanden en de vloer een beslis-
sende esthetische begrenzing van de ruimte. Het is sterk 
beïnvloed door de contouren van de dakranden en 
gevels, schoorstenen en torens. Over het algemeen wordt de 
hoogte boven een besloten plein voorgesteld als drie tot vier 
keer de hoogte van het hoogste gebouw van het plein. Het 
plafond lijkt hoger boven pleinen die worden gedomineerd 
door een prominent gebouw. Een te groot pleinoppervlak 
in combinatie met lage bebouwing leidt er toe dat op een 
pleinruimte een ‘plafond’ niet wordt ervaren. Bij te lage be-
bouwing is het plein open en leeg; bij te hoge bebouwing is 
het plein krap, donker en bedrukt. De verhouding tussen de 
hoogte en de breedte ligt tussen de 1:2 (bij gebouwen van 
dezelfde hoogte) en de 1:6 (bij bijvoorbeeld een kerktoren).

Voor een stedelijk verblijfsplein is het belangrijk dat er een 
bepaalde mate van drukte van personen aanwezig is, waarbij 
de gewenste mate van drukte varieert. Bij te weinig gebrui-
kers ontstaat een onprettige lege ruimte. Om er voor te zor-
gen dat mensen op een plein verblijven, moet een plein als 
zodanig worden ingericht. Door het plaatsen van bankjes en 
terrassen kan het verblijf worden gefaciliteerd. Net als het 
oriënteren van verblijfsfuncties op de middag- en avond zon.
Naast de vormgeving speelt ook de invulling van de vlak-

ken een belangrijke rol in het succes van en plein. Door een 
combinatie van publieke en commerciële functies in de plint 
van de omsluitende gebouwen is er kans op een gevarieerd 
publiek en een aantrekkelijk plein. Hoe dichter en gemixte 
bebouwd hoe meer en gedifferentieerder publieke betekenis 
er wordt gegeven aan een plek. Het grondvlak moet zo 
ontworpen zijn dat het een flexibel gebruik mogelijk maakt 
en het onverwachte activiteiten kan opnemen.

De hierboven geschetste typen en ontwerpprincipes dienen 
als een startpunt voor een ontwerp, en niet als een regide 
systeem. Een succesvolle openbare gaat over ruimtegevoel 
en gebruikersbeleving en is een combinatie van vorm, func-
tie en invulling van de wanden en de bijdrage aan de stede-
lijke context.
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3. CATHARINAPLEIN
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3.1 Inleiding
Eindhoven is een voor Nederlandse begrippen grote stad, 
maar heeft een klein overzichtelijk stadshart. Zoals in vele 
andere Nederlandse steden is het centrum van Eindhoven 
de historische kern en de oorsprong van de stad. De huidige 
vorm van de binnenstad is hierdoor af te leiden uit de his-
torie van de stad. De binnenstad is compact en de verschil-
lende centrumfuncties liggen er samengebald. 

Het Catharinaplein is een nieuwe verblijfsplek in deze his-
torische structuur. Het plein is aangelegd voor de historische 
Catharinakerk, van oudsher een van de beeld bepalende 
gebouwen in de structuur van Eindhoven, op een plek waar 
nooit een plein heeft gelegen. Over het plein bestaat sinds 
de oplevering in 2008 bij winkeliers, gemeente en bezoekers 
zowel ruimtelijk als functioneel veel onvrede.

In dit hoofdstuk wordt nader kennisgemaakt met de binnen-
stad van Eindhoven, het Catharinaplein en de Catharinakerk. 
Dit gebeurt aan de hand van de ligging en begrenzingen van 
het Catharinaplein, de ruimtelijke ontwikkeling van de bin-
nenstad van Eindhoven, de historie van de Catharinakerk en 
de veranderende stedenbouwkundige setting. Tot slot van 
dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de ontstaansgeschiede-
nis van het Catharinaplein.
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Begrenzingen

Het Catharinaplein maakt onderdeel uit van een grotere 
hoeveelheid openbare ruimte rondom de Catharinakerk. Het 
eigenlijk Catharinaplein ligt opgespannen tussen de Cathari-
nakerk (a) aan de westkant en jongerencentrum Dynamo (b) 
aan de oostkant. Aan de noord en zuidzijde wordt het plein 
begrensd door het Catharinahuis (c) en de panden aan de 
RamBam zijde (d).

Het Catharinaplein heeft door haar ligging en vormgeving 
invloed op het gebruik en de vorm van de aanliggende open-
bare ruimten. Door de amorfe vorm is het plein niet los te 
zien van deze ruimten. Tot het studiegebied behoren naast 
het Catharinaplein dan ook de Kerkstraat, de Ten Hagestraat, 
het pleintje voor de Heuvelgalerie, het noordelijke deel van 
Stratumseind en het Begijnenhof.

3.2 Ligging in Eindhoven
Het Catharinaplein ligt centraal in de binnenstad van Eind-
hoven, voor de Catharinakerk. Het Catharinaplein is één van 
de vijf stadspleinen van Eindhoven. Elk van de deze pleinen 
is gericht op een specifiek gebruik en elk plein heeft zijn 
eigen ontstaansgeschiedenis en daardoor zijn eigen karak-
ter en functie in het netwerk van Eindhoven. De gemeente 
Eindhoven heeft elk plein benoemd met een centraal thema 
(Kwaliteitskader Openbare Ruimte Centrum, gemeente Eind-
hoven, 2011). 

1. Markt; Brabants, dorps, informeel, rustiek
2. 18 septemberplein; grootstedelijk, vooruitstrevend, dyna-
misch, winkelplein, globaal, actuele tijd
3. Stationsplein; komen en gaan, “ik kom, ik ga” stromen, 
drukte, beweging, welkom, afscheid, reistijd
4. Stadhuisplein; monumentaal, bestuurlijk, bestuurlijk, rep-
resentatief, voornaam, bevrijding, viering, feest, moderne 
tijd
5. Catharinaplein; zondags, kerk, rust, lommerrijk, bespiege-
ling, groen, spirituele tijd

a

b

c

d

BEGRENZINGEN VAN HET STUDIEGEBIED



38

Tot aan halverwege de 19e eeuw veranderende er niet veel. 
Binnen de grachten groeide de stad langzaam. In 1818 werd 
de doorgaande route Den Bosch-Luik, die dwars door Ein-
dhoven liep, verhard. In 1867 werd een nieuwe en grotere 
Catharinakerk gebouwd.

De grootste veranderingen in de binnenstad doen zich voor 
in de 20e eeuw, met de komst en groei van het Philipscon-
cern. In de periode 1928 – 1930 werden de stadsgracht langs 
de Emmasingel, de Keizersgracht, de Wal en de Vestdijk 
gedempt, net als de gracht langs de Parallelweg (het huidige 
18 septemberplein) om het verkeer op een ringweg rondom 
het centrum te leiden. 

De tweede wereldoorlog sloeg diepe wonden in Eindhoven.
In 1942,1943 en 1944 veroorzaakte verschillende, op de 
Philipsfabrieken gerichte bombardementen, grote schade 
aan het stadscentrum. Al in december 1942 werd de op-
dracht voor het maken van een wederopbouwplan voor de 
binnenstad van Eindhoven verstrekt. Een van de onderdelen 
van dit plan werd na de oorlog uitgevoerd. De spoorweg 
werd naar het noorden verlegd en drie meter opgetild. 

Ruimtelijk ontwikkeling

Eindhoven is een relatief jonge stad, ontstaan op hoger gele-
gen droge zandruggen van de rivier de Dommel en de daarin 
uitmondende beken. Rond een eerste gestichte hoeve, op 
een zandige verhoging bij de samenvloeiing van de Dommel 
en de Gender, werd kort na 1200 het dorp Eindhoven ge-
sticht. In 1232 kreeg het dorp Eindhoven haar stadsrechten.

In de huidige structuur van de binnenstad is de middeleeuw-
se plattegrond van de oorspronkelijke stad Eindhoven goed 
te herkennen. De hedendaagse binnenstad beslaat het ge-
bied binnen de binnenring. De ruimtelijke structuur met de 
doorgaande route van noord naar zuid, Demer-Rechtestraat- 
Stratumseind vormt sinds de 15e eeuw de ruggengraat 
van de stad. Ook de Kerkstraat, de Ten Hagestraat en de 
Vrijstraat stammen uit deze tijd en is in alle plattegronden te 
onderscheiden.

Om de stad Eindhoven te beschermen werden eind 14de 
eeuw vestingwerken gebouwd. Binnen deze wallen be-
vonden zich de Catharinakerk en het centrale marktplein als 
belangrijkste plekken. In 1583 verdwenen de stadswallen. 

EINDHOVEN, 14E EEUW EINDHOVEN, 16E EEUW EINDHOVEN 1899
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werd autovrij en in 1993 werd de traditionele bestrating in 
de binnenstad met straten en stoepen vervangen door een 
bestrating zonder niveauverschillen van hetzelfde materiaal 
van gevel tot gevel, het rode steentjesgebied.

Vanaf de jaren negentig vindt er een verdichting en vernieu-
wing van de oude binnenstad plaats. In deze periode zijn 
grote projecten onder leiding van internationale architecten 
in de binnenstad uitgevoerd, zoals de Smalle Haven, Ron-
dom de Admirant, Piazza en 18-septemberplein.

In 2010 was de binnenstad van Eindhoven het grootste 
winkelgebied van Noord-Brabant met ca. 500 winkels en 
115.000 m2 verkoopvloeroppervlakte. Het centrum heeft 
een sterke (boven) regionale functie en een multifunctioneel 
karakter. Dit leidt tot veel bezoekers van buiten Eindhoven. 
Het laatste passantenonderzoek, Strabo 2003, spreekt van 
bijna 300.000 bezoekers per week voor de binnenstad. In 
2011 is Eindhoven uitgeroepen tot Beste Binnenstad 2011 
- 2013 in de categorie ‘grote’ binnensteden, door Detailhan-
del Nederland (Detailhandel, 2011). Het huidige kernwin-
kelgebied wordt omgeven door cultuur, wonen, vermaak en 
evenementen en meer dan 200 horecazaken.

Aan de centrumkant van het spoor kwamen twee nieuwe 
pleinen; het stationsplein en het 18 Septemberplein. Het 
18 Septemberplein moest het nieuwe hart van het centrum 
vormen. De centrale winkelstraat bleef de herbouwde De-
mer. Parallel hieraan kwam als nieuwe structuur eind jaren 
’50 de nieuwe winkelstraat, de Hermanus Boexstraat.

Tussen 1960 en 1980 kreeg de binnenstad steeds meer 
grootstedelijke allure en ging zich steeds meer richten op 
commerciële functies. In 1968 werd aan het 18 september-
plein het warenhuis De Bijenkorf geopend en in dat zelfde 
jaar werd in het zuiden van de binnenstad het nieuwe ge-
meentehuis met het stadhuisplein opgeleverd. In de jaren 
zeventig werd het binnenziekenhuis uit de binnenstad verp-
laatst. Dit terrein kreeg begin jaren negentig met de Heuvel-
galerie een nieuwe invulling.

In deze periode stond de openbare ruimte in het teken 
van mobiliteit. De pleinen die in de stad aanwezig waren, 
werden ingericht als verkeersplein en niet als een verblijfs-
ruimte. Zo deed de markt tot eind jaren ‘ 70 dienst als 
parkeerplaats en busstation. Vanaf de jaren ‘80 kwam er 
weer aandacht voor de openbare ruimte. De binnenstad 

EINDHOVEN 1961 EINDHOVEN 1980 EINDHOVEN 2000
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Een middeleeuws visioen in de groeiende industriestad en 
een van Cuypers’ beste ontwerpen (Leeuwen, 2007, p. 131). 
In bijna zijn hele leven wordt Cuypers gedreven door het 
verlangen naar een volmaakte middeleeuwse Kathedraal. 
De Catharinakerk is een van deze pogingen. De kerk bood 
plaats aan 1600 gelovigen, terwijl Eindhoven in 1860 maar 
ongeveer 5000 inwoners telde.

Cuypers had een voorkeur voor ‘de oude christen archi-
tectuur’ van de dertiende eeuw. Voor het ontwerp van de 
Catharinakerk liet Cuypers zich inspireren door de dertiende 
eeuwse Franse gotische kerken, met als voorbeeld die van 
Reims en Chartres. De Catharinakerk is een neogotische kerk 
met een kruisvormige plattegrond met drie zijbeuken, een 
koor met galerij en drie kappen. Aangepast aan de nieuwe 
liturgische eisen vormen koor en kapellen voor het eerst één 
geheel. Aan de voorkant bevinden zich drie verbonden por-
talen en twee torens van ieder 70m hoog. Aan de westzijde 
zijn drie aaneen geschakelde zeshoekige straalkapellen.

 ‘Cuypers hield van de manier waarop het silhouet van to-

3.3 De Sint-Catharinakerk
De Sint-Catharinakerk is van oudsher één van de beeld-
bepalende gebouwen in Eindhoven. Al in 1232 wordt er het 
eest melding gemaakt van een Catharinakerk. De kerk is 
toegewijd aan de Heilige Catharina van Alexandrië de ‘pa-
trones der filosofie, geleerdheid, welsprekendheid, bouw en 
werktuigkunde’. In 1489 is de eerste kerk vervangen door 
een middeleeuwse kerk met één grote toren. In 1860 wordt 
deze dan te kleine kerk gesloopt en vervangen door de 
huidige Catharinakerk, een ontwerp van de architect Pierre 
Cuypers. In 1859 kreeg hij van de parochie de opdracht om 
een godshuis te ontwerpen dat zou domineren over de stad 
Eindhoven.

Cuypers ontwierp een neogotische kerk met de statuur van 
een kathedraal. De Catharinakerk was de vijfde kerk van 
Cuypers en zijn eerste poging om een kathedraal als stads-
kerk uit te werken. De kerktorens domineren jarenlang als 
enige hoogbouw het stadssilhouet. Boven de huizen van het 
Stratumseind rijzen de geraffineerd vormgegeven torens op. 

LITHOGRAFIE VAN DE CATHARINAKERK 
Bron: Anonieme plaat, RHCe

CATHARINAKERK 2010
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PLATTEGROND SINT-CATHARINAKERK 
Bron: www.dbnl.org/tekst/....

INTERIEUR SINT-CATHARINAKERK  
Bron: P. van Rooij, 2010;  www.eindhoven-in-beeld.nl.

rens zich oplossen in daken, spitsen en pinakels, afstekend 
tegen de wolkenhemel (Berens & Bank, 2007).

Bij het ontwerpen ging het Cuypers niet om de vormen an 
sich, maar wat het geheel aan vormen teweegbracht; ‘ het 
geheel van wat eene kerk bevat moet maar ééne ziel heb-
ben’. Een kerk met als hoofddoel het opwekken van ‘schone 
gedachten’, waar je op dat moment ook bent; op grote af-
stand, staande voor de rijk bewerkte gevel of in de kerk zelf’ 
(Leeuwen, 2007).

De Catharinakerk is vervuld van symboliek uit de Gotiek. 
De kerk heeft een overdaad aan roos- of radvensters, ter 
herinnering aan het rad waarop Heilige Catharina werd 
gemarteld. De symboliek van de ‘turris Davidica’ en de ‘tur-
ris eburnea’, de toren van David en de ivoren toren, is aan-
leiding tot subtiele verschillen in de torens. De noordelijke 
toren heeft een meer defensief uiterlijk en stelt de toren van 
David voor, symbool van kracht. Deze toren werd uitgevoerd 
met versterkte steunberen met hoekpinakels en kantelen. In 
deze toren bevindt zich ook het carillon. 

De linker (zuidelijke) toren is de Mariatoren ook wel ivoren 
toren genoemd. Deze toren is meer verfijnd gebouwd met 
leliën op de uitsteeksels. In deze toren bevinden zich de vier 
klokken.

De kerk bezit twee orgels. Het grote orgel, gebouwd door 
de firma Verschueren in 1936 is met 5723 pijpen een van 
de grootste Nederlandse orgels. Het tweede orgel bij de 
sacristie is een kleiner orgel. Voor het exterieur van de kerk 
werden baksteen en natuursteen met elkaar afgewisseld, 
waardoor een grote rijkheid in de detaillering ontstond. De 
kerk werd overdekt door ‘eerlijk’ gemetselde kruisribgewel-
ven met natuurstenen ribben. In 1972 kregen zowel het ex-
terieur als het interieur van de Catharinakerk de status van 
rijksmonument. Vanwege haar schoonheid, betekenis voor 
de wetenschap en de cultuurhistorische waarde. Het geld 
ontbrak om de kerk in stand te houden. De kerk werd daar-
om in 1979 overgedragen aan de gemeente, waarbij bepaald 
werd dat het gebouw nog 50 jaar gebruikt mag worden voor 
katholieke diensten. De parochie is sindsdien beheerder en 
hoofdgebruiker van de stadskerk.
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Huidige en toekomstige betekenis

In het begin van de 20e eeuw drukte het katholieke geloof 
nadrukkelijk haar stempel op de samenleving. Daarin 
speelde de Catharinakerk een centrale rol in het dekenaat 
Eindhoven. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw nam 
de rol van de kerk steeds verder af en ook de Catharinakerk 
zag zich geconfronteerd met een sterk teruglopend aantal 
kerkgangers en een stijging van de kosten. Tegelijk met de 
verminderende maatschappelijke invloed van de kerk is ook 
de ruimtelijke dominantie van de Catharinakerk in de bin-
nenstad van Eindhoven verminderd. Met de komst van ver-
schillende woon/ kantoor torens domineren de kerktorens 
van de Catharinakerk de skyline van Eindhoven niet meer.

In 1980 en 2000 zijn grootscheepse restauraties uitgevoerd 
om het gebouw te behouden. De kerk is nu vooral een ont-
moetingsplek voor mensen die op zoek zijn naar zingeving 
en geloofsverdieping. De kerk biedt naast liturgische vierin-
gen, op zaterdagavond en zondagochtend veel ruimte aan 
passende culturele en maatschappelijke evenementen in 
Eindhoven. Er worden onder andere tentoonstellingen, de-
batten en concerten georganiseerd. De Catharinakerk voor-
ziet daarnaast in een maatschappelijke zorgfunctie.

In 2011 kondigde de parochie aan dat de Catharinakerk per 
01-01-2015 aan de eredienst zou worden onttrokken. Hier-
mee zou de kerk zijn kerkelijke functie geheel gaan verliezen. 
(ED, Sluiting kerken noodzaak, 2011). Deze plannen zijn in 
2013 herzien en de Catharinakerk vormt in de huidige plan-
nen van de parochie een van de 11 kerkgebouwen in Eind-
hoven die in gebruik zullen blijven. Of dit betekent dat er in 
de kerk iedere zondag een eucharistieviering zal zijn, is nog 
niet duidelijk.

De Catharinakerk wordt niet het hele gehele jaar actief 
gebruikt waardoor de beschikbare capaciteit niet optimaal 
wordt benut. In dit rapport krijgt de kerk een betekenis als 
plek voor levensbeschouwelijke, sociaal en culturele functies 
waardoor de kerk het hele jaar door gebruikt wordt. De Ca-
tharinakerk als echte stadskerk die een meerwaarde vormt 
voor het Catharinaplein. Dit kan door het promoten en 
meer inzetten van stedelijke activiteiten maar ook door een 
combinatie met een commerciële functie als bijvoorbeeld 
congresruimte.

SKYLINE EINDHOVEN 2010
Bron: www.ed.nl
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VOORGEVEL CATHARINAKERK 
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een hoofdingang aan de straatzijde, aan het Stratumseind, 
de oostzijde. Cuypers worstelde met deze situatie en legde 
de kerk iets terug van de doorgaande straat waardoor voor 
de kerk een voorruimte ontstond. Dit ruimtelijke voorplein 
had naast de functie van ontmoetingsruimte voor kerkgang-
ers voor en na de dienst, ten doel, de Catharinakerk visueel 
te benadrukken. De omliggende gebouwen deden de im-
posante torens boven de bebouwing oprijzen, waarmee de 
kerk het stadsbeeld van Eindhoven domineerde.

Na het bombardement van 19 september 1944 waarbij de 
kerk en de directe omgeving zwaar beschadigd raakte is het 
oorspronkelijke hekwerk van het voorplein verdwenen. De 
belendende bebouwing aan de noordzijde is verder van de 
kerk herbouwd, om de Kerkstraat en de Ten Hagestraat een 

Stedenbouwkundige setting Catharinakerk

De stedenbouwkundige situatie van de Catharinakerk is door 
de ontwikkelingen in de binnenstad van Eindhoven veran-
derd, van een kerk aan een voorruimte tot een kerk los in de 
ruimte. De omgeving van de kerk is meeveranderd met de 
veranderende opvattingen over stedenbouw en de vormge-
ving van openbare ruimte.

Tot teleurstelling van Cuypers werd de huidige Catharinakerk 
in tegenstelling tot de ‘oude’ kerk en het middeleeuwse ide-
aal, niet georiënteerd met het koor naar het oosten en daar-
mee de ingang naar het westen. Het kerkbestuur greep in 
1866 de bouw aan, om een meer vanzelfsprekende ligging in 
de stedenbouwkundige context te realiseren. Dit betekende 

CATHARINAKERK MET VOORRUIMTE 1916
Bron:  ansichtkaart uit 1916, www.ihesm.com.

CATHARINAKERK MET VOORRUIMTE 1960
Bron: www.eindhoven-in-beeld.nl

SITUATIE CATHARINAKERK 1910 SITUATIE CATHARINAKERK 1958
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brede laan te laten vormen die voldeed aan de nieuwe eis-
en van verkeer. Het ruimtelijke plein voor de kerk had geen 
concrete functie en werd tot in de jaren ’70 voornamelijk 
gebruikt voor parkeren. De pastorie aan de zuidzijde van 
de kerk werd in 1971 gesloopt om plaats te maken voor 
een open verbinding tussen het ‘nieuwe’ Stadhuisplein en 
het Stratumseind. Op de plaats van de pastorie werd een 
paviljoen geplaatst, passend in de tijdsgeest van een open-
bare ruimte met daarin losse gebouwen.

Sinds 2008 is de kerk het beeld en naamdrager van het 
nieuw aangelegde Catharinaplein. Voor het realiseren 
van het plein is de bebouwing tegenover de kerk, aan het 
Stratumseind, gesloopt en ook het paviljoen aan de zuidzij-
de is verwijderd. De kerk staat sinds deze ingreep op een 

PAVILJOEN EN DE CATHARINAKERK 2000
Bron: www.eindhoven-in-beeld.nl

SITUATIE CATHARINAKERK 2010

CATHARINAPLEIN 2010

SITUATIE CATHARINAKERK 2000

plateau, dat als voorruimte voor de kerk dient. Door deze 
schaalvergroting van de openbare ruimte is de kerk vrij in de 
ruimte komen te liggen. De kerk is hiermee verworden van 
een kerk ingebouwd in een dichte stedelijke structuur tot 
een kerk zwemmend in de openbare ruimte.
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in plan-zuid was de omgeving van de Catharinakerk. Dit 
gebied kreeg de naam ‘opbouwgebied 13’. Opbouwgebied 
13 is de kern van het Wederopbouwplan Zuid en betreft de 
Catharinakerk, Stratumseind, het nieuwe stadhuisplein, de 
Studentenwei en de Smallehaven. In de plannen van Van 
der Laan is de historische noord-zuid as, Rechtestraat – Stra-
tumseind niet meer de hoofdas van het Centrum. De nieuwe 
hoofdas loopt over de markt en de Smalle Haven.

Van der Laan: ‘Bij de Grote kerk krijgt men een prachtig plein 
en een verbinding met de terreinen, waarop het nieuwe 
stadhuis zal worden gebouwd. Noodzakelijkerwijs zullen 
hiervoor nieuwe offers gevraagd worden. De pastorie van de 
stadskerk zou moeten verdwijnen, evenals het Begijnenhof, 
om de ontsluiting te verwezenlijken en om een verbinding 
te krijgen met de Dommelvallei, het stadhuisterrein en de 
toegangsweg tot het van Abbe Museum’ (Beekman, 1983, p. 
120).

Na veel wijzigingen werd het wederopbouwplan in 1948 
goedgekeurd. De verkeersafwikkeling is het belangrijkste 
punt in dit voorstel. Dit wordt benadrukt door een pleidooi 
voor het opwaarderen van de oost-westverbinding tussen 
Gestel en Tongelre over de as Grote Berg - Kerkstraat - Ten 
Hagestraat. Deze verbinding staat loodrecht op de noord-

3.4 Historie Catharinaplein

Eerste plannen

Er wordt voor het eerst over een plein bij de Catharinakerk 
gesproken in het wederopbouwplan van architect Van der 
Laan uit 1946. Dit plan was gebaseerd op het algemene 
uitgangspunt om Eindhoven een gezicht te geven, zoals dat 
bij een stad van 225.000 inwoners hoorde te zijn. Het ver-
groten van het binnenstad gebied, waarbij het zwaartepunt 
verschoof naar het noorden, het huidige 18 September-
plein, vormde de basis voor dit plan. In het plan van Van der 
Laan werd de binnenstad gemarkeerd door 5 pleinen. Dit 
betekende een verandering van het oorspronkelijke steden-
bouwkundige patroon waarin alleen de Markt een plein was. 
Van der Laan onderscheidde de volgende vijf pleinen:

1. Het Demerplein, nu 18 Septemberplein; winkels
2. Stationsplein; verkeer
3. Marktplein; horeca
4. Catharinaplein; cultuur
5. Stadhuisplein; bestuur.

Van der Laan maakte in zijn plannen een onderscheid in een 
centrumplan-noord en een plan-zuid. Eén van de gebieden 

WEDEROPBOUWPLAN EINDHOVEN 1946 
Bron: Eindhoven Stadsontwikkeling 1900-1960; 1982

STADSPLEINEIN IN HET WEDEROPBOUWPLAN.
Bron: Eindhoven Stadsontwikkeling 1900-1960; 1982
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het stadhuis een afsluiting van het Stadhuisplein welk een 
onderdeel vormt van een pleinenreeks: Catharinaplein, Be-
gijnenhofplein, Stadhuisplein. In de jaren daarna wordt het 
centrum steeds mee gezien als regionaal centrum van het 
zuiden, met een groot stedelijke allure. Dit leidt uiteindelijk 
tot de vele plannen voor de binnenstad, waaronder het niet 
uitgevoerde Cityplan 1967 van Van de Broek en Bakema 
(Schippers, Bosman, & Doevendans, 2007). In de nieuwe 
verkeersafwikkeling plannen voor de binnenstad bleef het 
Catharinaplein een belangrijke bus en fiets verbinding in de 
stad. Al deze plannen zijn niet uitgevoerd en tot in de jaren 
’80 was er geen sprake van een Catharinaplein.

Eind jaren ’80 ontstonden er plannen voor het braakliggende 
terrein in het zuidoosten van de binnenstad. Met dit project 
Smalle Haven kwam ook een Catharinaplein weer ter sprake. 
Vanaf deze periode was er weer geld om na te denken over 
een plein voor de kerk. Dit plein moest vooral het winkel-
circuit verlengen en daarmee het winkelrondje afmaken en 
daarbij een echt verblijfsplein worden. Dit past binnen de 
opvatting over pleinen als plek voor consumptie en recreatie 
zoals die aan het einde van de 20e eeuw golden.

zuid verbindingen en zou een belangrijke verkeersfunctie 
krijgen met een breedte van 19,5m. Hiervoor moesten een 
aantal panden worden gesloopt en zou de binnenstad in 
twee gedeelten worden gesneden. Ook de Smalle Haven 
zou een brede verkeersroute worden van 19 m breed als de 
nieuwe noord-zuid route.

Bij deze herziening is opbouwgebied 13, de omgeving van 
het Catharinaplein het kardinale punt. Aanvankelijk hield het 
plan een groot plein voor de st. Catharinakerk in. Waarbij 
het pand pand Kreymborg (op de hoek met de Ten Hag-
estraat) gesloopt zou worden. In de nieuwe plannen zou het 
plein kleiner worden, en het pand Kreymborg zou gespaard 
blijven. Daarnaast wilde de gemeente ook de pastorie naast 
de kerk sparen.

De stedenbouwkundige visie van de ‘open binnenstad’ 
waar het verkeer werd toegelaten juist om het ‘city-idee’ 
te verkrijgen is na 1945 algemeen gebruikelijk geworden. 
Het wederopbouwplan voor het gebied rondom de Cathari-
nakerk is vanaf begin jaren ‘50 zijn eigen leven gaan leiden. 
Met de concrete plannen van het stadhuis rond 1950 en 
het stadhuisplein komt de relatie tussen het gebied rond 
de Catharinakerk en het stadhuisplein steeds duidelijker 
naar voren. In de plannen uit 1949 van Van der Laan vormt 

WEDEROPBOUWGEBIED 13 MET CATHARINAPLEIN (3)
Bron: Eindhoven Stadsontwikkeling 1900-1960; 1982

DE VERBREDE KERKSTRAAT MET HET PAND KREYMBORG 
GESPAARD
Bron: Eindhoven Stadsontwikkeling 1900-1960; 1982
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in de plint en wonen daarboven. (..) Ik zie het plein als één 
van de scharnierpunten in het centrum. (..) Tegenover de 
Catharinakerk, een symbool van de stad, heb ik een ruimte 
willen maken: uit respect voor Cuypers, om dit gebied lucht 
te geven en om het een brandpunt voor stedelijke activitei-
ten te maken.’ (Ibelings, 2010).

Het ontwerp van het Catharinaplein heeft tot veel discus-
sie geleid tussen de gemeente en de architect. In de eerste 
ontwerpen van Coenen (1990) was het Catharinaplein een 
plein met een centraal geplaatst bouwkundig object als 
een pergola of overdekte marktruimte naar Zuid-Europees 
voorbeeld. In het masterplan (2002) is het Catharinaplein 
aangegeven als een ruimte behorende bij het Catharinahuis. 
Ook de inrichting van de bestratingspatronen geeft aan dat 
het een voorruimte is behorend bij deze nieuwe wand van 
het plein. Bij discussies in de gemeente werd duidelijk dat 
de veelheid aan richtingen van de bebouwing die het plein 
begrenzen ertoe leidde dat het plein slechts een verbrede 
stoep van het Catharinahuis zou worden. De varianten in 
bestrating lieten of een ‘tapijt in de ruimte’, dat los lag van 

Smalle Haven

Het Smalle Haven project werd 1989 door Jo Coenen 
ontworpen als laatste schakel in de binnenstad van Eind-
hoven op een in de jaren ’60 gesaneerd deel van de bin-
nenstad. Hij koos er voor om aansluiting te zoeken bij de 
bestaande stad. Verschillende objecten en functies, beperkt 
in schaal en omvang zijn in het plangebied bij elkaar ge-
bracht. Het vormt hiermee een gebied van wonen, werken 
en recreëren als ontbrekende schakel tussen de verschil-
lende binnenstedelijke gebieden. Op de overgang tussen de 
bestaande binnenstad en plangebied Smalle Haven werd het 
Catharinaplein ontworpen als toevoeging aan de openbare 
ruimte van de binnenstad.

Coenen: ‘De beide routes van de Demer naar het stad-
huisplein en die van de Markt naar de Smalle Haven wou ik 
laten samen komen en daarom was op dit punt een plein 
noodzakelijk. Met de Catharinakerk en Dynamo als polen om 
de pleinvorm te verhelderen(..) Verder wilde ik dat het plein 
duidelijke begrenzingen zou krijgen met publieke functies 

PLAN JO COENEN, 1990
Bron:  Smalle Haven 2005-2010. Eindhoven, 2010

PLAN JO COENEN, 1992
Bron:  Smalle Haven 2005-2010. Eindhoven, 2010
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PLAN JO COENEN, 2002  PLEIN GEKOPPELD AAN CA-
THARINAHUIS
Bron:  Smalle Haven 2005-2010. Eindhoven, 2010

PLAN SMALLE HAVEN DEFINITIEF
Bron:  Smalle Haven 2005-2010. Eindhoven, 2010

de randen zien, of een ‘zee in de ruimte’. Coenen zag uitein-
delijk het plein in zijn stedenbouwkundige onderbouwing en 
motivatie als een ruimte behorend bij de Catharinakerk.

In het definitieve ontwerp ligt het plein parallel aan de het 
Catharinahuis en de gevel van de RamBam. Hiermee is de 
asymmetrische opbouw voor de kerk geaccepteerd en ver-
sterkt doordat de inrichting en detaillering van het plein ge-
richt is op de kerk. De bestrating, een doorlopend tapijt van 
natuursteen, gebruikt de richting van de kerk als uitgangs-
punt. Aan de noordzijde ligt een ‘wateras’ die de lijn van 
de noordelijke begrenzing van de kerk volgt en een schei-
ding vormt tussen het plein en de zone behorende bij de 
noordgevel. Dit is ook de lijn van bomen en de lichtmasten. 
Coenen plaatste de kerk op het voetstuk om de kerk belang-
rijker te maken. Het voetstuk volgt de contouren van de kerk 
in plaats van die van het stedenbouwkundige weefsel.
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3.5 Herinrichting
Al de kritiek op het plein sinds de oplevering heeft geleid tot 
een herinrichtingsplan voor het plein. Dit plan is uitgevoerd 
in 2012. Het nieuwe onwerp had als doel om van het kale 
plein door de plaatsing van 21 honing bomen en bankjes een 
gezellige, groene verblijfsplek te maken met een zachte uit-
straling en terrassen. Het oppervlakte van dit ‘nieuwe’ plein 
bestaat uit geel asfalt met een laag verlijmde ‘split’ (kleine 
steentjes) in dezelfde kleur. Bij de herinrichting is ook het 
punaisefietspad verdwenen maar is het wel nog steeds een 
gemengde zone voor fietsers en voetgangers. Het fietspad, 
gemaakt van de bestaande tegels, loopt nu in een rechte lijn 
over het plein. Door de bomen in lijn met het Catharinahuis 
te plaatsen en de asfaltbestrating te koppelen aan het Ca-
tharinahuis is het nu ruimtelijke een plein voor het Cathari-
nahuis.

Wethouder Mary-Ann Schreurs erkent in 2011 in het Eind-
hovens Dagblad dat het eerste ontwerp niet goed is gewe-
est. “Door het groen terug te brengen, gaan we dat nu 
verbeteren”. Het plein wordt dus opnieuw ingericht en krijgt 
daarmee een tweede kans om een goed en aangenaam plein 
te worden (Eindhovens dagblad, Tweede kans voor Cathari-

naplein, 20 oktober 2011).

Deze herinrichting heeft tot op heden (2013) niet het 
gewenste effect en er zijn nieuwe problemen. Fietsers en 
voetgangers zijn nog steeds moeilijk te stroomlijnen, de 
schoonmaakkosten van de splitbestrating plein zijn erg hoog 
en de bomen ontwikkelen zich niet goed. Alle bomen op het 
plein zijn in mei 2013 verwijderd. De bodem was te nat en er 
bevond zich te weinig lucht in de ondergrond zodat de grond 
te zwaar is verdicht waardoor de wortels niet goed genoeg 
konden groeien. Ook staan aan de zuidzijde van het plein 
nog steeds vijf van de zeven winkelpanden leeg. De winkels 
liggen niet ‘in de loop’ en de inrichting van het plein nodigt 
ondernemers ook niet uit om juist daar een zaak te begin-
nen.

Sinds 2007, het eerste ontwerp en 2013 is er voor meer dan 
anderhalf miljoen euro aan het Catharinaplein uitgegeven. 
Het plein voldoet nog steeds niet aan de verwachtingen van 
een stadsplein, een plein waar Eindhovenaren elkaar kunnen 
ontmoeten.

CATHARINAPLEIN SITUATIE 2013
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3.6 Conclusie
Het Catharinaplein is een van de vijf verblijfsruimten van 
de binnenstad. De geschiedenis van Eindhoven is voor een 
groot deel gevormd door de industrialisatie aan het begin 
van de  20ste eeuw. Van een kleine middeleeuwse stad is 
de binnenstad van Eindhoven gegroeid tot momenteel de 
grootste binnenstad van Noord-Brabant. Net na de Tweede 
Wereldoorlog is goed te zien dat het centrum van Eindhoven 
zwaar getroffen is. De jaren na de oorlog staan dan ook in 
het teken van wederopbouw met een eerste wederop-bouw 
plan uit 1946. Een belangrijke verandering ten opzicht van 
de toen bestaande situatie was het dempen van de grachten 
ten behoeve van de aanleg van een ringweg en het creëren 
van een structuur met vijf stadspleinen waaronder een plein 
voor de Catharinakerk.

De Catharinakerk is al sinds de middeleeuwen een beeld be-
palend gebouw in Eindhoven. De huidige kerk stamt uit 1861 
en is een ontwerp van Pierre Cuypers. Cuypers ontwierp de 
kerk als een neogotische kerk met de statuur van een stads-
kathedraal op de kruising van de twee belangrijkste stadsas-
sen. De kerk werd iets teruggelegd van de doorgaande en 
historische noord-zuid as waardoor er een kerk met een 
voorruimte ontstond. Door de moderniseringsingrepen na 
de tweede wereldoorlog die gepaard gingen met afbraak en 
sloop van bestaande gebouwen en structuren heeft de plek 

een reeks gedaantewisselingen ondergaan die vooral een 
schaalvergroting van de publieke ruimte tot gevolg hadden. 
Deze transformatie is met de komst van het Catharinaplein 
voltooid. 

Eind jaren ’80 kwam het Catharinaplein weer ter sprake als 
onderdeel van het Smalle Haven project. Deze nieuwe invul-
ling van de binnenstad werd onder leiding van Jo Coenen 
ontworpen. Een plein op het punt waar de oude binnenstad, 
het plangebied Smalle Haven, Stratumseind en het kan-
torengedeelte rondom het Stadhuisplein samen komen. Het 
plein zou hiermee zowel ruimtelijk als in gebruik de verschil-
lende delen van de binnenstad met elkaar moeten verbin-
den. Het uiteindelijke ontwerp en de vormgeving van het 
Catharinaplein is een langdurig proces geweest wat heeft 
geleid tot een plein asymmetrisch voor de kerk. 

Dit pleinontwerp heeft de afgelopen jaren tot veel kritiek 
geleid. Het plein is geen verblijfsruimte en verbindt de ver-
schillende delen van de stad niet met elkaar. Dit heeft geleid 
tot een herinrichtingsplan waarbij het plein opnieuw is 
ingericht met bomen en bankjes om het verblijfsklimaat te 
verbeteren. Ook dit ontwerp voldoet niet aan de verwach-
tingen en er zijn veel problemen in het gebruik en beheer.
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4. ANALYSE
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4.1 Inleiding
Waar in het vorige hoofdstuk de ontstaansgeschiedenis 
in beeld gebracht is, wordt in dit hoofdstuk de bestaande 
ruimtelijke  en sociaal functionele situatie van de binnenstad 
en het studiegebied geanalyseerd.

Dit hoofdstuk begint met een analyse van de binnenstad als 
geheel. Hierin worden de ruimtelijke en sociaal functionele 
structuren van de binnenstad bekeken Daarna wordt in dit 
hoofdstuk ingezoomd op het studiegebied. Er wordt gekeken 
naar de betekenis van de verschillende structuren van de 
stad op- en voor het studiegebied. Ook wordt het Catharina-
plein en de omliggende ruimten zowel ruimtelijk als functio-
neel geanalyseerd.
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Markt

Kerk

VERANKERDE OPENPLEKKEN EINDHOVEN

4.2 Binnenstad

Historische structuur.

De historische binnenstad is een duidelijk begrensd gebied, 
de randen bestaan uit fabriekscomplexen en moderne ge-
bouwen afgewisseld met vooroorlogse herenhuizen aan 
brede straten (de voormalige grachten). Eén van de be-
langrijkste dimensies van de binnenstad is haar historische 
stratenpatroon.

De van oudsher belangrijkste straten van de stad zijn her-
kenbaar als de doorgaande straten in het stadsbeeld. Deze 
straten vormen de historische onderlegger voor de ruimte-
lijke structuur van de binnenstad en zijn in grote mate bepa-
lend voor de identiteit en kwaliteit van de openbare ruimte. 

De hoofdvorm bestaat uit de historische ruggengraat Demer 
– Rechtestraat – Stratumseind, omkaderd door de vroegere 
stadsgracht langs de Emmasingel, de Keizersgracht, de wal 
en de Vestdijk en tot slot de Dommel. Deze historische 
lange lijn in noord-zuidrichting wordt doorsneden door 
de Vrijstraat, die doorloopt in de Nieuwstraat en de Dom-
melstraat; en de kerkenas, Kerkstraat - Ten Hagestraat. De 
kenmerkende historische open plekken die aan deze assen 
verankerd zijn, zijn de Markt, het gebied rondom de Cathari-
nakerk en het stationsplein.
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 HISTORISCHE STRUCTUUR EINDHOVEN GEPROJECTEERD OP HUIDIGE PLATTEGROND 
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LUCHTFOTO BINNENSTAD
Bron: maps.google.nl

Morfologische structuur

De morfologische structuur geeft inzicht in de samenhang 
tussen de bebouwing en de openbare ruimte. De historische 
karakteristiek van Eindhoven uit zich in de contour van de 
binnenstad, het stratenpatroon en de verschijningsvorm van 
de bebouwing. Door middel van een morfologische analyse 
is de stedelijke situatie in kaart gebracht. In de afbeelding 
wordt er onderscheid gemaakt tussen de openbare ruimte 
en de semiopenbare ruimte versus de privéruimte. De wit 
ingekleurde vlakken zijn de openbare ruimte. De zwart in-
gekleurde vlakken stelt de bebouwing voor, met daarin on-
dermeer de privéruimten.

Intern is de historische binnenstad in tweeën op te delen: 
ten noorden van de as Kerkstraat-Ten Hagestraat is het com-
merciële gebied, homogeen van karakter, met een zelfde, 
wat eentonige inrichting. Tot aan het 18 Septemberplein 
is dit het historische deel van de binnenstad. Dit deel ken-
merkt zich door de pandsgewijze, relatief kleinschalige 
opbouw van de bebouwing. Dit gebied bestaat uit de Rech-
testraat, Demer, Vrijstraat, Kerkstraat, Ten Hagestraat en de 
Markt. Hier zijn de openbare ruimte helder gedefinieerde 

ruimten die zich onderscheiden van de bebouwing. De open-
bare ruimte bestaat uit straten en pleinen met duidelijk ge-
definieerde vormen. Binnen de bouwblokken bevinden zich 
binnenterreinen die deels privé zijn. Het recent opgeleverde 
project ‘rond de Admirant’ voegt zich in deze structuur. Het 
18 septemberplein vormt een groot contrast met deze ge-
definieerde openbare ruimte. Het plein is een open en onge-
definieerde ruimte met onduidelijke kopse wanden.

Ten zuiden van de as Kerkstraat – Ten Hagestraat ligt een 
gevarieerder gebied. Gevarieerder door een rijkere inrich-
ting van openbare ruimte en de aanwezigheid van bijzon-
dere gebouwen als de Catharinakerk, het stadhuis, het Van 
Abbemuseum, de horeca aan het Stratumseind en de rivier 
de Dommel. Het gebied rond het stadhuisplein bestaat uit 
een ensemble uit de wederopbouw periode en heeft een 
open structuur waar de openbare ruimten niet gedefinieerd 
zijn en de gebouwen los in de ruimte staan. De openbare 
ruimten hebben in dit deel geen duidelijke begrenzingen en 
vloeien in elkaar over. Het recentere gebied de Smalle Haven 
zoekt in vormentaal juist aansluiting bij de dichtere structuur 
van de oude binnenstad met helder gedefinieerde openbare 
ruimte en een samenspel van zichtlijnen.
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MORFOLOGIE VAN BINNENSTAD EINDHOVEN 
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HOOFDSONTSLUITING EN BEVOORRADINGSSTRUCTUUR VOETGANGERS EN FIETSSTRUCTUUR

Verkeersstructuur

Er is een grote diversiteit van het verkeer dat naar en door 
de binnenstad beweegt. De binnenstad van Eindhoven is 
voor een groot deel uitsluitend bestemd voor voetgangers-
verkeer, wat het winkelen en uitgaan in Eindhoven aange-
naam maakt. Het hoofdvoetgangersgebied ligt voornamelijk 
in het noordelijk deel van de binnenstad (boven de as Kerk-
straat –Ten Hagestraat). Dit gebied is tussen 07:00 en 11:00 
bereikbaar voor expeditie verkeer om de winkels te bevoor-
raden.

Het zuidelijk deel is qua verkeer een combinatie van voet-
gangersgebied en fietsverkeer. De hoofdfietsroute loopt over 
de Ten Hagestraat- Kerkstraat. Deze oost-west verbinding 
vormt een belangrijke route in het fietsnetwerk van Eind-
hoven. Daarnaast zijn er secundaire fietsroutes die voor-
namelijk lopen over het Catharinaplein en het Stratumseind. 
Bij de Heuvelgalerie, in de Kerkstraat en aan het Begijnenhof 
zijn (bewaakte) fietsstallingsmogelijkheden die intensief 
gebruikt worden.

De hoofdontsluiting van zowel auto als fietsverkeer loopt 
over de oude wallen van de binnenstad. Deze binnenring is 
ontstaan met het dempen van de grachten en later gecom-
pleteerd. Sinds 1996 geldt voor de ring een eenrichtingsver-
keer situatie voor de auto, in samenhang met vrije banen 
voor openbaar vervoer en vrij liggende fietspaden. Rondom 
het centrum zijn er tal van parkeerplaatsen die door de bin-
nenring worden ontsloten. Opvallend zijn ook de binnen-
plaatsen van de bouwblokken die als parkeerplaatsen 
worden gebruikt hetzij op privé of openbare basis.
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VERKEERSSTRUCTUREN EINDHOVEN BESTAANDE SITUATIE
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Openbare ruimte en groen

Eindhoven is een stad met veel openbare ruimte. Het me-
rendeel van de openbare ruimte is versteende ruimte. Er 
komen slechts een beperkt aantal groengebieden voor in de 
binnenstad. Vanuit het buitengebied naderen verschillende 
groene lobben de binnenstad. Het openbaar groen is ech-
ter niet nadrukkelijk aanwezig in de binnenstad, de groene 
wiggen stoppen net buiten de stadsring. De aanwezige 
gebieden zijn de omgeving van het Van Abbemuseum, de 
oevers van de Dommel en daarop aansluitende plantsoenen 
(Van Abbemuseum) en het binnenterrein grenzend aan 
de Ten Hagestraat (de Effenaar). De rest van de openbare 
ruimte in de binnenstad bestaat voornamelijk uit verharding 
met straten en pleinen. Enkele straten en pleinen zijn voor-
zien van bomen.

De pleinen zijn de attractieve plekken van de stad en worden 
voor allerlei doeleinden gebruikt en hebben elk hun eigen 
identiteit en bestrating gericht op de functie in het netwerk. 
De straten dienen als aanvoerroutes voor de pleinen en 
hebben verschillende uitstralingen. Het kernwinkelgebied 
ten noorden van het Catharinaplein is sinds 1992 ingericht 
met een helderrode bestrating. De rest van de binnenstad 

bestaat uit zwart-rode klinker bestrating.
Naast deze openbare ruimten heeft de Heuvelgalerie een 
semiopenbaar karakter; overdag zijn hier winkels en cafés 
open en ‘s avonds zijn de winkels dicht, maar het publiek kan 
(tot een bepaald tijdstip) nog wel de Heuvelgalerie binnen. 
Ook is het Muziekcentrum Frits Philips in het Heuvelgalerie 
gevestigd dat tot ’s avonds laat open is.

Er zijn verschillende boomstructuren in de binnenstad die 
voor groene accenten in de binnenstad zorgen. De gehele 
binnering wordt begeleid door bomen. Binnen de ring zijn 
de Hermanus Boexstraat en de Nieuwstraat zijn de enige 
winkelstraten waar bomen groeien. Daarnaast is ten zuiden 
van het winkelgebied de oost-west as, Kerkstraat – Ten Hag-
estraat voorzien van bomen en ook het Begijnenhof met 
de route van Dommel tot de Catharinakerk is voorzien van 
bomen. Deze laatste as, Catharinaplein – Stadhuisplein, is 
in het beleid van de gemeente een belangrijke as die een 
verbinding legt tussen het groengebied rond de Dommel en 
de stenige structuur van de binnenstad. Deze as heeft daar-
om een eigen identiteit gekregen als kunstroute met werken 
van verschillende kunstenaars. Deze ‘Rode Loper’ loopt van 
het Stadhuis naar de Catharinakerk en verbindt het geeste-
lijke (kerk) met het aardse (bestuur).

DE MARKT BEGIJNENHOF EN RODE LOPER
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 WONEN OP 1E VERDIEPING

Functies

Het centrum van Eindhoven heeft als geheel een multifunc-
tioneel karakter en bestaat voor het merendeel uit commer-
ciële functies met aan de randen de werk en maatschappe-
lijke functies. De binnenstad heeft een regionale functie en 
verwelkomt dan ook veel bezoekers van buiten de stad. In 
de binnenstad zijn ca. 450 winkels aanwezig. Hiermee heeft 
Eindhoven het grootste winkelaanbod van Noord-Brabant. 
De warenhuis- en modebranche zijn sterk vertegenwoor-
digd. Kenmerkend voor het centrum zijn verder de gecon-
centreerde horeca gebieden; Stratumseind en de Markt die 
elk een eigen karakteristiek hebben. In de gehele binnenstad 
is een gebrek aan onderscheidend aanbod en specifieke 
‘couleur locale’.

De binnenstad is in twee functionele gebieden te scheiden. 
Het gebied ten noorden van het Catharinaplein heeft een 
eentonig karakter. Het bestaat uit het kernwinkelgebied met 
voornamelijk detailhandel met op enkele geconcentreerde 
plekken horeca en culturele functies, vooral rondom de 
Markt. In dit gebiedsdeel functioneren de Heuvelgalerie, 

rondom de Admirant én de warenhuizen aan het 18-Septem-
berplein als sterke publiekstrekkers. Dit wordt ook duidelijk 
in de huurprijzen van de winkelpanden per m2. De gebieden 
rond het 18 Septemberplein en de Demer zijn populaire 
vestigingsplekken en de m2 prijzen zijn daar dan ook het 
hoogst.

Het gebied ten zuiden van het Catharinaplein is gevarieerder 
dan het noordelijk deel met een combinatie van horeca, 
kantoren, cultuur en wonen. In dit deel van de binnenstad 
is de detailhandel zeer beperkt aanwezig. Rondom het 
Stad-huisplein is een duidelijke concentratie van maatschap-
pelijke voorzieningen en kantoren te vinden. Daarnaast zijn 
er in het centrum nog een aantal culturele en educatieve 
voorzieningen gelegen die meer over het gebied zijn ver-
spreid. In het gemeentelijk beleid staat het principe ‘Wonen 
boven Winkels’ voorop met als centraal doel de leefbaar-
heid, dynamiek en de sociale veiligheid in de binnenstad te 
behouden en te verbeteren. Momenteel is het wonen boven 
winkels nog beperkt maar de verwachting is dat het aantal 
woningen in de binnenstad door het beleid de komende 
jaren zal toenemen.

HUURPRIJZEN IN EUR/M2/JAAR 
BINNENSTAD EINDHOVEN 2011 
Bron: huurprijzenoverzicht Zuid Nederland, DTZ Zadelhof
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FUNCTIES OP MAAIVELD IN BESTAANDE SITUATIE
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Voorkanten en gebruik

Kenmerkend voor de binnenstad van Eindhoven zijn de ver-
schillen in korrelgroottes van de bebouwing. Deze verschil-
lende bebouwingstypen komen door elkaar voor. Delen van 
de binnenstad bestaan uit individuele panden met een eigen 
hoogte, breedte, materiaalgebruik, uitstraling, gevelinde-
ling en tijdsbeeld. Andere delen bestaan uit grootschalige 
panden waarin meerdere gebruikers samen komen. De 
voorkanten van de panden laten zien wat de oriëntatie van 
ingangen is. Over het algemeen liggen de voorkanten aan 
de openbare ruimte en heeft elk pand zijn eigen ingang. Bij 
de combinatie van gebouwen waar zowel kantoor als woon-
functies zijn wisselen deze voorzijdes nog wel. De voorzijdes 
van de gebouwen zijn wel strategisch geplaatst maar er zijn 
ook altijd enkele meer ‘gesloten’ gevels. Kenmerkend voor 
de binnenstad van Eindhoven zijn verder de achterkanten 
van de panden die veelal aan besloten binnenterreinen 
liggen en voor de bevoorrading en ontsluiting zorgen.

De binnenstad heeft door de aanwezig verschillende functies 
ook gebruikers en activiteiten op verschillende tijdstippen 
van de dag. Ook in het gebruik is er een duidelijke tweede-
ling in de binnenstad te maken. Het gebied ten noorden van 
het Catharinaplein wordt voornamelijk overdag gebruikt 
door het winkelend publiek. Het gebied ten zuiden van het 
plein is dynamischer in gebruik. Het gebied wordt zowel 
overdag als in de avond uren gebruikt door werknemers aan 
de kantoren, de bewoners en ’s avonds bezoekers aan het 
Stratumseind.

RECHTESTRAAT STRATUMSEIND
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VOORKANTEN
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4.3 Studiegebied
Uit de analyse van de binnenstad komt naar voren dat het 
studiegebied zowel ruimtelijk, functioneel als in gebruik een 
overgang vormt in de binnenstad van Eindhoven. Wat bete-
kent dit ruimtelijk en functioneel voor het studiegebied?

Ruimtelijk is het studiegebied te typeren als amorfe open-
bare ruimte rondom de Catharinakerk. De amorfe ruimte 
bestaat uit het verschillende openbare ruimten; het Ca-
tharinaplein, de Kerkstraat, het plateau voor de kerk en het 
Begijnenhof. De functie van het studiegebied is onduidelijk. 
De inrichting en vormgeving is vooral gericht op doorgang en 
niet op verblijf. Er zijn wel verschillende inrichtingselement-
en als zitmogelijkheden en terrassen in het gebied gelegen.

STUDIEGEBIED AMORFE VORM

Legenda:

1. Podium
2. Bank
3. Waterpartij
4. Lichtmast
5. Infobord
6. Zuil
7. Terrasruimte
8. Bovengrondse fietsenstalling
9. Ondergrondse fietsenstalling
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SAMENHANG KERKINTERIEUR - BUITENRUIMTE

Samenhang

De Catharinakerk kan worden opgevat als de mediator tus-
sen de verschillende ruimten van het studiegebied. Het plein 
legt de verbinding tussen het Begijnenhof en het Catharina-
plein. De gevel van het transept domineert het Begijnenhof 
en de voorgevel van de kerk ligt aan het Catharinaplein. Als 
het ‘interieur’ van de kerk wordt beschouwd als de link tus-
sen deze twee ruimten, ontstaat er een ruimtelijke configu-
ratie van openbare ruimten rondom de Catharinakerk.

Doordat het Catharinaplein verdraaid ligt ten opzichte van 
de centrale as en dus asymmetrisch voor de kerk is deze link 
in de praktijk niet waarneembaar. Het plein en het interieur 
van de kerk gaan geen relatie met elkaar aan. Door het 
plateau waar de kerk op staat heeft de kerk haar eigen voor-
ruimte gekregen waar het op gericht is.

De andere pool van het Catharinaplein, jongeren centrum 
Dynamo, ligt recht voor het plein en heeft aan de pleinzijde 
een groot ‘urban window’. Het interieur van Dynamo bestaat 

uit een open pleinruimte met een grote open ruimte er-
boven waaromheen de functies zijn gegroepeerd. De open 
ruimte van Dynamo vormt hiermee een tegenhanger van de 
open ruimte van de Catharinakerk (Diederendirrix, 2005). 
Het raam legt een relatie tussen het interieur van- Dynamo 
en het plein. Overdag weerspiegelt het de Catharinakerk, 
’s avonds etaleert het raam de activiteiten die zich binnen 
afspelen. De relatie tussen het plein en Dynamo is door deze 
transparante verbinding en de directe ligging aan het plein 
sterker dan die met de Catharinakerk.
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Catharinaplein

Aan het Catharinaplein ligt een combinatie van functies. 
In de zuidwand van het plein bevinden zich commerciële 
functies; onderverdeeld in kleinere units. In deze wand 
blijven de huurprijzen sterk achter bij die van de rest van 
de binnenstad en staan veel winkel eenheden leeg. In de 
noordwand van het plein bevindt zich een mix van horeca 
en detailhandelsvoorzieningen. De kopse kanten van het 
plein, de twee polen, bestaan uit openbare en culturele 
voorzieningen, bestaande uit jongerencentrum Dynamo en 
de Catharinakerk. Dit geeft op het plein een wisselende dy-
namiek in gebruik overdag, ‘s avonds en ’s nachts. Dit leidt 
tot tegenstrijdige belangen en eisen aan de pleinruimte van 
de verschillende gebruikers.

Het doel van het plein om het winkelrondje te vervullen en 
de verschillende gebieden te koppelen is niet gelukt. Ten 
opzichte van het winkelgebied bevinden de winkels aan het 
plein zich aan de overzijde en lijken niet uitnodigend (ge-
noeg) voor het publiek. Het hoofdvoetgangerscircuit loopt in 

de praktijk hierdoor niet over het Catharinaplein. Het plein 
wordt vaak overgeslagen doordat het eind/begin punt van 
de winkelroute ligt bij de Heuvelgalerie of bij het begin van 
de Rechtestraat.

In het dagelijks gebruik komen de fietsers en voetgangers 
bij het fietspad met elkaar in conflict. Het fietspad vormt 
samen met andere obstakels een barrière om de winkels 
aan de zuidkant van het plein en Stratumseind te bereiken 
en het winkelrondje te vervolmaken. De colonnade voor het 
Catharinahuis vormt een barrière in de zichtbaarheid en de 
toegang van de winkeleenheden aan deze zijde.

Het midden van het Catharinaplein is leeg, als een speelveld 
en geschikt voor verschillende activiteiten. Behalve voor 
het dagelijks gebruik wordt het plein verschillende keren 
per jaar ingezet voor kleinschalige evenementen die zich op 
stadsniveau afspelen waarbij vooral kleinkunst activiteiten 
geschikt zijn. Ook Dynamo gebruikt het plein incidenteel als 
buitenpodium.
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De inrichting en detaillering van het Catharinaplein is asym-
metrisch en gericht op de Catharinakerk. Het gehele plein is 
bestraat met Italiaans porfier dat doorloopt in de Kerkstraat 
en een deel van het Stratumseind. De bestrating ligt onder 
een hoek van 45 graden t.o.v. van de voorgevel van de kerk. 
Het fietspad, de wateras, bomen en verlichting staan even-
wijdig aan de hoofdrichting van de kerk en domineren de in-
richting en gebruik. De fietsstrook is van dezelfde bestrating 
en wordt enkel aangegeven door punaises in de bestrating. 
Als verblijfsplekken staan aan de oostzijde drie banken. Ook 
op het plateau voor de kerk staan verschillende banken. Ter 
plaatse van de noordoosthoek is ruimte voor terrassen.

Grondvorm

Het Catharinaplein bestaat uit twee ruimten die visueel als 
één pleinruime wordt ervaren. Het bestaat uit het Cathari-
naplein en het plateau voor de kerk. De pleinruimte heeft 
tussen Dynamo en Stratumseind een afmeting van 35x60m. 
Het plein heeft hiermee een breedte-lengte verhouding van 
+/- 1:2.

De Catharinakerk ligt op een plateau dat als kerk ‘voorplein’ 
valt aan te duiden. De doorgaande noord-zuid as Stratum-
seind – Rechtestraat vormt de scheiding tussen het Cathari-
naplein en dit plateau. Het plateau heeft een afmeting van 
60 x 17m en plaatst de Catharinakerk op een voetstuk en 
doorbreekt de relatie met het Catharinaplein.

GRONDVORM CATHARINAPLEIN
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Wanden

Het Catharinaplein heeft drie directe wanden die de plein-
ruimte begrenzen. Twee evenwijdige wanden aan de langs-
zijde en de gevel van Dynamo als kopse wand. Door de 
positie op het plateau vormt de Catharinakerk op afstand 
een begrenzing en wordt ook het plateau visueel als onder-
deel van het plein ervaren. De wanden van de bebouwing 
aan het Catharinaplein zijn verschillend. Er is een duidelijk 
onderscheid tussen de oude historische noordwand en de 
nieuwbouw van het Catharinahuis en Dynamo.

In de noordwand zijn de vijf losse panden individueel her-
kenbaar. De panden verschillen in hoogte, breedte, geleding 
en materialisatie. Het individuele pand is duidelijk te onder-
scheiden in de gevel en de vorm en richting van het dak. Elke 
kavel is hierdoor afzonderlijk leesbaar in het gevelbeeld. Het
geheel vormt een gesloten wand. De wand bestaat uit pan-
den van twee of drie lagen met kap of plat dak. De goot-
hoogte ligt tussen de 12 en 15 meter. De plint heeft een 
grotere hoogte dan de lagen erboven, is veelal transparant, 

toegankelijk en door een andere materialisatie en/of omlijs-
ting duidelijk gescheiden van de bovenbouw. 

De interne organisatie van de panden is van oorsprong per 
pand leesbaar. Door interne verbouwingen en samenvoeg-
ingen is dit niet altijd meer mogelijk. Van twee panden 
liggen de voorkanten aan de omsluitende straten en hebben 
daardoor aan het plein een gesloten gevel. Drie panden zijn 
georiënteerd op het Catharinaplein.

Het Catharinahuis is een klassiek rechthoekig gebouw en 
vormt de zuidwand van het Catharinaplein. Het gebouw is 
ontworpen door de Luikse architect Charles Vandenhove 
geïnspireerd op klassieke Italiaanse paleizen. Het huidige 
gebouw is een hedendaagse interpretatie van een Palazzo. 
Uitgevoerd in rode prefab betonnen gevelelementen. Het 
Catharinahuis heeft een goothoogte van 18m. De opbouw 
is drieledig: op de begane grond en de eerste verdieping 
bevinden zich winkelruimten, een middendeel dat bestaat 
uit twee verdiepingen met appartementen en een bovenste 
woonlaag als bekroning van het gebouw. Een met glas over-

GEVELS CATHARINAPLEIN BESTAAND
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DYNAMO
Bron: J.Kanters, www.flickr.nl

CATHARINAHUIS
Bron: N. van Onnen, www.mimoa.eu

dekte zuilengalerij voor het gebouw verzorgt de overgang 
tussen het interieur en het Catharinaplein. Het Catharina-
huis heeft op de begane grond de voorkant en ingangen aan 
de pleinzijde liggen. De ingangen van de woningen op de 
verdiepingen bevinden zich aan de achterzijde. De interne 
organisatie van het pand is in de gevel niet leesbaar. De win-
keleenheden op de begane grond zijn niet herkenbaar en 
kunnen zich in de gevel niet onderscheiden.

Aan de oostkant begrenst Dynamo het plein. Dit gebouw 
van DiederenDirrix architecten heeft een hoogte van 18m. 
Het gebouw heeft een prominente rol als wand tegenover 
de monumentale Catharinakerk. De gevels bestaan uit ge-
pigmenteerde panelen van beton en de gevel aan het plein 
wordt gedomineerd door een hoog venster, een ‘urban win-
dow’ dat het openbare karakter van Dynamo tot uitdrukking 
brengt. Door deze eenheid in gevel is de interne structuur 
niet in de gevel afleesbaar. Op de hoek van de Ten Hage-
straat en het Catharinaplein ligt de in de gevel uitgehouden 
entree.

De Catharinakerk is door haar hoogte en monumentaliteit 
op het plein aanwezig. De gevel van de kerk is zeer gede-
tailleerd met veel verspringingen en schaalsprongen. In de 
voorgevel geven de drie beuken een duidelijk beeld van de 
interne organisatie. 

Hoeken

Het Catharinaplein heeft één gesloten hoek en op de andere 
hoeken komen meerdere uitmondende straten op het plein 
uit. Alleen de hoek tussen Dynamo en het Catharinahuis 
(zuidoosthoek) vormt een besloten hoek. De Smalle Haven 
is de enige ontsluitende straat die hier uitkomt met een 
breedte van 7,5m. Bij de overige hoeken komen meerdere 
ontsluitende straten samen en zijn de openingen in de wan-
den groter. In deze drie hoeken lijkt het plein weg te lopen in 
de omliggende openbare ruimten.
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Het plafond

Door de openheid van het plein en het missen van een 
echte vierde wand wordt de lucht niet als een plafond van 
de ruimte ervaren. De verhouding tussen de hoogte van 
de bebouwing en de breedte van de pleinruimte is door de 
verschillende gebouw hoogtes rondom het plein en de open 
hoeken niet eenduidig. De contouren van de wanden aan 
de drie omsluitende zijden geven het plafond een duidelijke 
begrenzing. De hoogte-breedte verhouding in profielsnede 
2 bedraagt gemiddeld 1:2. De hoogte breedte verhouding in 
profielsnede 1 is door de onduidelijke begrenzingen niet te 
bepalen.
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Begijnenhof

De naam Begijnenhof verwijst naar de huisvesting van Be-
gijnen (vrouwen en mannen die leefden als alleenstaanden 
en deel uitmaakten van een soort vrije lekengemeenschap 
binnen de Rooms-katholieke Kerk)die hier in het verre 
verleden dicht bij de kerk hun woongemeenschap hadden. 
De Catharinakerk begrenst de locatie aan de zuidzijde. Ver-
der bestaat de bebouwing uit kantoorpanden. In een van die 
panden is een Hogere Onderwijsinstelling gevestigd.

Het Begijnenhof vormt een verbinding tussen het winkel-
gebied en het Stadhuisplein en tussen het Stadhuisplein en 
het uitgaansgebied Stratumseind. De rode loper op het Be-
gijnenhof functioneert als de verbindende schakel tussen de 
Catharinakerk en het van Abbemuseum. De bomenrij geeft 
het straatbeeld een statig aanzicht. 

De ruimte wordt vooral gebruikt voor en de doorloop 
van publiek en doorgang voor eventuele hulpdiensten bij 
grootschalige stedelijke evenementen. Kleine evenementen 

vinden er wel plaats.Overdag maakt de ruimte deel uit van 
fietsroute naar het winkelgebied. Op het Begijnenhof is een 
openbare fietsenstalling waar zowel bezoekers aan de bin-
nenstad als de gebruikers van de omliggende functies hun 
fiets stallen. In de avonduren is het Begijnenhof een aan-
loopgebied voor het Stratumseind waarbij ook de fietsen-
stalling veelvuldig gebruikt wordt. Het Begijnenhof is geen 
plek om te verblijven en wordt voornamelijk gebruikt als 
doorgangsroute.

FUNCTIES BEGIJNENHOF
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Grondvorm

Het Begijnenhof is een rechthoekige ruimte van 80x33m 
omsloten door drie wanden. Het gebied heeft de karakteris-
tieken en functionaliteit van een straat maar heeft de vorm 
en verhoudingen van een pleinruimte.

Wanden

Het Begijnenhof heeft drie wanden die de ruimte omsluiten. 
Aan de noordkant wordt de ruimte afgesloten door de zij-
kant van de Catharinakerk. Deze kant van de kerk varieert 
in hoogte en heeft een entree naar het transept die maar 
beperkt gebruikt wordt. De westwand van het plein bestaat 
uit twee losse wederopbouwgebouwen van 15m hoog, en 
tegen de zijkant van de kerk staat een lager historisch ge-
bouw dat bij de kerk hoort. 

Tussen de losse gebouwen zitten twee openingen in de 
wand die naar het achtergelegen binnenterrein leiden. Aan 
de zuidzijde is het plein maar voor een deel bebouwd, hier 
loopt de ruimte zonder duidelijke begrenzing over in het 
Stadhuisplein. Aan de oostzijde wordt de ruimte maar voor 
de helft van de lengte begrensd door een wand van 10m 
hoog. De gevelwanden aan de oost, zuid en westzijde van 
het Begijnenhof bestaan uit grootschalige bouwblokken 
uit de wederopbouw periode. De gevels bestaan uit voor-
namelijk uit betonnen of natuursteen gevelelementen. Het 

GRONDVORM BEGIJNENHOF
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pand van het Eindhovens Dagblad is recentelijk voorzien van 
een glazen gevel. De gebouwen aan het Begijnenhof hebben 
hun voorkanten en ingangen aan het Begijnenhof liggen.

Hoeken

Het Begijnenhof is de noordwest hoek en de zuidwest hoek 
compleet gesloten. De omsluitende straten liggen aan de 
zuid- en aan de oostzijde van het plein. De noordoost hoek 
is volledig open en vormt een open verbinding van 50m 
breed naar het Catharinaplein. De verbinding naar het Stad-
huisplein wordt gevormd door een brede straat van 23m. 
Het Begijnenhof heeft door de wanden en open hoeken de 
identiteit van een straat en vooral een doorgaande functie.

Het plafond

De verhouding breedte-hoogte is over profielsnede 5 gemid-
deld 1:2. Doordat de ruimte grote openingen in de wanden 
heeft ontbreken er dakranden die het plafond contouren 
geven. Hierdoor wordt de lucht maar bij een deel van de 
ruimte als plafond ervaren.
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Stratumseind

Het Stratumseind is de afgelopen 50 jaar het uitgaansge-
bied van Eindhoven geworden. Van oorsprong was het een 
belangrijke verbinding tussen het stadsdeel Stratum en het 
centrum. De straat kende veel detailhandel, kleine bedrijven 
en woningen. Ook waren er van oudsher al enkele cafés en 
een hotel gevestigd. Het Stratumseind is nu een lange uit-
gaansstraat met ongeveer 54 (horeca-) gelegenheden aan 
weerszijde.

De bebouwing bestaat uit kleinschalige individueel herken-
bare panden van wisselende hoogte, geleding en detaillering. 
Er zijn zowel restaurants als uitgaansgelegenheden gevestigd, 
voornamelijk voor een doelgroep van 16-25 jarigen. De straat 
heeft in zijn huidige vorm een bovenregionale functie en uit-
straling maar is eentonig in functies en gebruik. Er is overlast 
van drugs en drank en het is er niet veilig. De eenzijdigheid 
aan functies op Stratumseind maakt ook het gebruik een-
zijdig. Het gebruik vindt vooral in de avonduren en ’s nachts 
plaats. Waarbij het gebied voornamelijk in het weekend 

erg veel gebruikt wordt. Overdag is het Stratumseind voor-
namelijk een aanloopgebied voor het kernwinkelgebied voor 
zowel fietsers als voetgangers.

De kop van het Stratumseind vormt de aansluiting tussen 
Stratumseind, het Catharinaplein en het Begijnenhof. Deze 
kruising van straten heeft wanden aan de oostzijde (Stra-
tumseind) en aan de zuidzijde. De wand van Stratumseind 
bestaat uit individuele gevels uit verschillende bouwperi-
oden. De hoogte van de panden varieert van 8m tot 12m. 
De gevels zijn zeer verschillend in uitstraling en materiaal-
gebruik. De zuidwand bestaat uit een hoog bouwblok van 
24m hoog met horecagelegenheid op de begane grond en 
kantoren en woningen op de verdiepingen.

FUNCTIES STRATUMSEIND
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Kerkstraat

De Kerkstraat ligt net als het Catharinaplein op het over-
gangsgebied tussen het zuidelijke en het noordelijk deel van 
de binnenstad. Door het brede profiel heeft de Kerkstraat 
een onduidelijk karakter. Het heeft de karakteristieken van 
een straat, een doorgaande (fiets)route maar biedt daar-
naast ook een combinatie van horeca- en detailhandelsvoor-
zieningen met verschillende terrassen. De straat fungeert 
daardoor ook als verblijfsruimte.

De zuidwand van deze straat wordt gevormd door de zijgevel 
van de monumentale Catharinakerk en enkele detailhandel 
en horeca voorzieningen. Aan de noordzijde bevinden zich 
voornamelijk horecagelegenheden die voor hun panden 
terrassen hebben die veel worden gebruikt. Tussen de door-
gaande fietsroute en de terrassen aan de noordzijde ligt een 
groenstrook met bomen en beplanting en een openbare 
fietsenstalling.

FUNCTIES KERKSTRAAT
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Grondvorm

De Kerstraat is een verbrede rechte straat van 19m met aan 
twee zijden afsluitende bebouwing. Door zijn breedte en 
functie voor langzaam verkeer is er in het profiel ruimte voor 
andere gebruiksmogelijkheden, zoals een fietsenstalling en 
terrassen.

GRONDVORM KERKSTRAAT
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Het plafond

De straat eigenschappen van de ruimte maken dat de Kerk-
straat geen omsloten ruimte is. De ruimte heeft dan ook 
geen ‘plafond’ dat wordt ervaren. Door de ‘grote’ bomen 
die in de Kerkstraat staan geeft de straat toch een besloten 
gevoel.

Wanden

De zuidwand van de Kerkstraat wordt gecreëerd door de 
zijkant van de Catharinakerk en de aanliggende historische 
kleinschalige bebouwing variërend in hoogte tussen de 6 en 
de 18m. De noordwand bestaat uit verschillende bouwblok-
ken van na de tweede wereldoorlog met hoogtes tussen de 
12m en 16m.

De horecagelegenheden aan de Kerkstraat hebben hun voor-
kanten aan de Kerkstraat liggen. Alleen het pand op de hoek 
met de Rechtestraat heeft haar voorkant en ingang aan de 
Rechtestraat liggen. De Kerkstraat heeft hier een gesloten 
gevel. Aan de zuidkant van de Kerkstraat heeft de Cathari-
nakerk twee zijingangen.

Hoeken

De Kerkstraat heeft de karakteristiek van een straat met ge-
sloten langs wanden en open kopse kanten (oost en westzij- 
de) waar het verbinding legt met de omliggende structuren.
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Bezonningsstudie

Een goed klimaat in de (directe) omgeving van gebouwen 
maakt de straat of het plein prettiger en beter bruikbaar. 
Wind, bezonning, geluid en luchtkwaliteit zijn daarbij belan-
grijke factoren, waar gebouwen invloed op kunnen hebben. 
De bezonningsstudie laat de bezonningseffecten van de ge-
bouwen op de openbare ruimte zien. Op deze afbeeldingen 
zijn de richting en de lengte van de schaduwen op verschil-
lende tijdstippen van de dag en in zomer (21 juni) en winter 
(21 december) weergegeven.

Het Catharinaplein ligt aan de zuidkant gedurende het hele 
jaar voor het grootste gedeelte in de schaduw van het Ca-
tharinahuis. Hiermee is deze zijde van het plein niet geschikt 
voor terrassen, mensen willen graag in de zon zitten. In het 
dagelijks gebruik is het vaak een donkere zijde welke niet 
aantrekkelijk is om heen te gaan. De terrassen op de kop van 
het Stratumseind en op het Begijnenhof liggen ook voor een 
groot deel van de dag in de schaduw van het gebouw op de 
kopse kant.



87

21 DECEMBER 12:00

21 DECEMBER 18:0021 DECEMBER 15:00

21 DECEMBER 09:00



88

1

2
34

SERIAL VISION STRATUMSEIND - CATHARINAPLEIN

1 2

3 4



89

1

2

3
4

SERIAL VISION RECHTESTRAAT - CATHARINAPLEIN

1 2

3 4



90

1
2

3
4

SERIAL VISION TEN HAGESTRAAT - CATHARINAPLEIN

1 2

3 4



91

1

2

3
4

SERIAL VISION KERKSTRAAT - CATHARINAPLEIN

1 2

3 4



92

4.5 Resumé
Op grote schaal vallen er een aantal dingen op. De omgeving 
rond de Catharinakerk is zowel ruimtelijk als functioneel een 
schakelpositie in de binnenstad van Eindhoven. Het Cathari-
naplein is op deze plek ontworpen als scharnierpunt voor de 
verschillende delen van de stad en als ontmoetingsruimte.

Het gebied ten noorden van het Catharinaplein is het 
commerciële gebied met vooral detailhandel. Ruimtelijk 
bestaat het uit relatief kleinschalige bebouwing met helder 
gedefinieerde openbare ruimte. Dit deel van het centrum 
wordt vooral overdag gebruikt door zowel bezoekers aan als 
inwoners van Eindhoven. Het zuidelijk deel is meer geva-
rieerd in functies en ruimtelijke structuur. 

In het gebied rond het stadhuisplein bevindt zich voor-
namelijk dienstverlening, het gebied heeft een open struc-
tuur waarin losse gebouwen in de openbare ruimte staan.
Het Stratumseind is de horecastraat van Eindhoven en sluit 
in bebouwing aan bij de historische binnenstad met klein-
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liggen met hun achterkant naar elkaar toe en gaan zowel 
geen relatie met elkaar aan.

Ruimtelijk is het Catharinaplein zowel visueel als fysiek niet 
begrensd. Het plein ‘loopt weg’ in de omliggende ruimten 
en de ruimte heeft nu meer de karakteristieken van een 
straat dan van een plein. De doorgaande en kruisende ver-
keersstromen zitten de oversteekbaarheid in de weg en 
het verblijfsklimaat is niet goed. Dit uit zich onder andere 
in de leegstand van winkelpanden in het Catharinahuis en 
een negatieve ervaring van een kil, leeg en hard plein. Het 
plein gaat zowel ruimtelijk als functioneel geen verbind-
ing aan met de omliggende stad. Het ligt als het ware als 
een ‘los element’ in de stad. Met een herontwerp van het 
Catharinaplein zal moeten worden ingezet op het creëren 
van ruimtelijke kwaliteit. Een ruimtelijk begrensde ruimte 
die niet ‘wegloopt’ en een eigen identiteit heeft. Een plein 
met een aangenamere sfeer en een hogere verblijfskwaliteit 
waardoor het zowel functioneel als ruimtelijke een scharnier 
is tussen de verschillende delen van de binnenstad.

schalige bebouwing direct aan de straat. Het wordt vooral ’s 
avonds en ’s nachts gebruik door een beperkte en eenzijdige 
doelgroep. 

Het Smalle haven gebied sluit in vormentaal van de open-
bare ruimte aan bij de historische binnenstad, maar de be-
bouwing is grootschaliger van opzet. Functioneel bestaat dit 
deel uit een combinatie van wonen en werken met verspreid 
horeca. De openbare ruimte wordt vooral overdag gebruikt 
door verschillende doelgroepen. 

Ook in verkeersstromen is er een onderscheid. Het noordeli-
jk deel van de binnenstad is alleen voor voetgangers, het 
zuidelijk deel is voor zowel voetgangers als fietsverkeer.

Het Catharinaplein heeft door de schakelpositie in de bin-
nenstad alle voorwaarden om een levendig en succesvol 
plein te zijn. Zowel in functionele als ruimtelijke zin is dit 
niet geluk. Het plein wordt niet als een pleinruimte ervaren, 
de verschillende doelgroepen ontmoeten elkaar niet en het 
plein mist de verblijskwaliteiten van een pleinruimte. De 
verschillende ruimtelijke en functionele delen van de stad 

SCHAKELPOSITIE I ACHTERKANTEN AMORFE GRONDVORM



94

5. VORMSTUDIES
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5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden door de tijd heen ‘geprobeerde 
en geteste’ plein typen op het studiegebied getest. Het is 
een poging tot ontwerp-aanzetten, die aan het eigenlijke 
ontwerpen voorafgaan. Het gaat hierbij om typen pleinen 
die zowel functioneel, als ruimtelijk en qua belevingswaarde 
geschikt zijn om een nieuw ‘stedelijk’ Catharinaplein te vor-
men. Er zijn vanuit het theoretisch kader vier besloten plein-
typen gekozen; een ‘voorplein’, een ‘besloten lengteplein’, 
een ‘renaissanceplein’ en een ‘breedteplein’.

In dit hoofdstuk worden deze typen eerst als zuivere vorm 
beschreven. Hierbij wordt er ingegaan op wat de zuivere 
vorm inhoudt en welke basisprincipes de vormgeving be-
palen. Als tweede stap is elke vormstudie in een zo zuiver 
mogelijke vorm toegepast op de situatie. Deze studies zijn 
uitgewerkt met plattegronden, gevels, profielen en 3D weer-
gaven van zowel de benadering als het plein zelf. Hierdoor 
ontstaat er een goed inzicht in de vorm van de pleinen, de 
ruimtewerking en de ligging en samenhang in het stedelijk 

patroon. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van 
het mogelijk gebruik van de pleinen en de bijdrage aan 
de sociale- en economische structuur van de stad. Hier-
door worden de kwaliteiten en beperkingen van elk model 
duidelijk zichtbaar gemaakt. Dit leidt tot een omschrijving 
van de ‘rek’ van het model, wat moet er veranderen om de 
pleinvorm realistisch toe te passen in de structuur en wat 
is minder belangrijk. Dit wordt geïllustreerd door een voor-
beeld van een ontwerp in 3D.

Tot slot volgt een beschouwing van de vier modellen. Op 
basis van de ‘realistische’ haalbaarheid, de ruimtelijke en 
functionele kwaliteiten en inpasbare beperkingen, worden 
de belangrijkste criteria van de vier modellen besproken. 
Een van de modellen dient als basis voor het ontwerp in 
hoofdstuk 6. 



96

5.2 Voorplein
Het eerste theoretische model is een ruimtelijk plein voor 
de Catharinakerk. Dit type plein heeft geen specifieke func-
tie ten behoeve van het gebruik, maar heeft met name een 
visuele functie en accentueert de Catharinakerk als het 
dominante gebouw.

Zuivere vorm 

In zuivere vorm liggen ‘voorpleinen’ op kruisingen van 
wegen of voor belangrijke gebouwen en benadrukken dit 
gebouw visueel. De pleinruimte is een geometrische ruimte 
die ter hoogte van het dominante gebouw in het wegpro-
fiel ontstaat. Dit maakt dat de aandacht in de richting van 
deze ruimte getrokken wordt. Doordat het zicht achter het 
‘voorplein’ op het gebouw wordt gevestigd, ligt het in de 
verwachting van de gebruiker dat dit gebouw een gebouw is 
van enige importantie of een publieksfunctie. Voorpleinen 
zijn aan drie zijde omsloten, met aan een zijde het domi-
nante gebouw. Het voorplein maakt het mogelijk deze gevel 

te aanschouwen. Vaak liggen voorpleinen voor kerken of pa-
leizen. Een ‘voorplein’ zonder andere functie en zonder bij-
behorend gebouw maakt van dit type plein een loze ruimte.
Het voorplein voor de Catharinakerk grijpt terug op de 
oorspronkelijke stedenbouwkundige setting van de Cathari-
nakerk zoals door Cuypers ontworpen. De Catharinakerk met 
‘voorplein’ op de kruising van de twee belangrijkste stadsas-
sen.

Zuivere toepassing in de situatie

Een voorplein voor de Catharinakerk is in zuivere vorm 
ruimtelijk goed toepasbaar in de bestaande situatie. De 
Catharinakerk ligt aan een kruising van twee historisch bel-
angrijke ‘stadsassen’, de noord-zuid as (Rechtestraat – Stra-
tumseind) en de oost-west as (Ten Hagestraat – Kerkstraat). 
Voor de kerk ontstaat een open ruimte in het straatprofiel, 
het ‘voorplein’. Dit geometrische voorplein voegt zich op een 
natuurlijke wijze in de structuur van de stad.

THEORETISCH MODEL ‘VOORPLEIN’
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ZUIVERE TOEPASING ‘VOORPLEIN’
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In zuivere vorm wordt het plein omsloten door drie wanden. 
Hiervoor zijn er een aantal ruimtelijke toevoegingen aan de 
bestaande structuur nodig. Deze toevoegingen bestaan uit 
een bouwblok aan de zuidzijde van de Catharinakerk (1), 
één aan de oostkant van de kerk (2) en bebouwing in de 
Kerkstraat ten noorden van de kerk (3). Hiermee wordt de 
Catharinakerk opgenomen in de dichte bebouwingsstructuur 
van de stad en vormt het weer een stedelijk accent op de 
kruising Stratumseind- Kerkstraat. Door deze toevoegingen 
worden de wanden gesloten en ontstaan er door bebouwing 
begeleide doorgaande straten.

De grondvorm van het plein wordt bepaald door de twee 
nieuwe wanden en de Catharinakerk. De ruimte heeft in 
deze zuivere vorm een eenvoudige rechthoekige vorm met 
een breedte-lengte verhouding van 1:2. De vorm van het 
plein wordt versterkt door een onderscheid in bestrating 
tussen de doorgaande straten en het voorplein. De straten 
worden voorzien van stoepen waardoor de karakteristiek 
van een straat wordt versterkt.

De nieuwe wanden zijn ondergeschikt aan het dominante 
gebouw, de Catharinakerk. De kleinschalig individueel her-
kenbare bebouwing begeleidt de straten. De panden ver-
schillen onderling in geleding en hoogte, tussen de 9 en de 
18m. Ze sluiten in schaal en uitstraling aan bij de omliggende 
bebouwing van de binnenstad. De hoogte van het bouwblok 
staat in verhouding met de breedte van het plein +/- 1:21/2.

Functioneel

Het ‘voorplein’ is door zijn grootte en vorm maar beperkt in 
mogelijkheden voor stedelijk gebruik. De kerk is het belang-
rijkste gebouw aan het plein en geeft het plein zijn functie. 
Het plein biedt ruimte om voor of na een kerkdienst, con-
cert, ceremonie etc. samen te komen. Ruimte voor andere 
evenementen is er niet. De pleinruimte ligt bijna de hele dag 
in de schaduw van de omliggende gebouwen en heeft daar-
door geen potentie als ruimte voor terrassen.

IMPRESSIE GEVELS ‘VOORPLEIN’
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Realistisch ontwerp

Het zuivere ‘voorplein’ is niet zo maar toe te passen in een 
realistisch ontwerp. Om een ‘voorplein’ in een realistisch 
ontwerp voor de Catharinakerk te creëren zijn er een aantal 
ingrepen noodzakelijk. Een ‘voorplein’ heeft als belangrijkste 
kenmerk dat het de voorruimte van een dominant gebouw is 
op een kruising van twee wegen. De bestaande situatie vol-
doet zonder meer aan deze kenmerken.

Het plaatsen van een wand aan de zuidzijde van de Cathari-
nakerk (1) is voor een ‘voorplein’ noodzakelijk en in een 
realistisch ontwerp goed realiseerbaar. Deze wand maakt 
van het plein een omsloten ruimte. Het creëren van een 
doorgaande wand (2) tegenover de kerk is noodzakelijk 
voor het creëren van een ‘voorplein’ en het benadrukken 
van de doorgaande straten. Het effect van een doorgaande 
wand kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. 
Door het plaatsen van een gebouw tegen het Catharina-

huis en daarmee het gebouw te veranderen, of het creëren 
van een steeg tussen Catharinahuis en de nieuwbouw. Het 
verwijderen van het Catharinahuis is in beide situaties niet 
noodzakelijk.

Het toevoegen van nieuwe bebouwing in de Kerkstraat voor 
de bestaande bebouwing (3) is niet noodzakelijk. Deze wand 
kan gecreëerd worden door de bestaande bomenrij en de 
andere inrichtingselementen.

De benodigde breedte van de straten voor gebruik in com-
binatie met de beoogde ruimtelijke kwaliteit vraagt bij een 
eventueel ontwerp extra aandacht.
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PERSPECTIEF REALISTISCH ONTWERP
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5.3 Lengteplein
Het tweede theoretische model is een ‘lengteplein’. Een 
plein in het verlengde van de Catharinakerk. Dit type plein 
is geschikt voor veel verschillende functies en groot genoeg 
om een stedelijk verblijfsplein te zijn.

Zuivere vorm

Lengte pleinen zijn alleen effectief als het dominante ge-
bouw op de achtergrond dezelfde maten heeft als het plein, 
dat wil zeggen hoger is dan breed, zoals dat meestal het 
geval is bij de voorgevels van kerken. Alle componenten 
van het plein zijn ontworpen overeenkomstig de relatie 
met de hoofdgevel. Meestal is er een duidelijke scheiding 
tussen wat een plein is en wat geen plein is in bestrating. 
Een lengteplein lijkt statisch, de beweging moet worden 
opgeroepen binnen het plein door detaillering, kleuren, in-
richting etc. De vorm, de maat, de belangrijkste structuren 
en de elementen op het plein zijn zo geplaatst dat het groot-
ste effect in de richting van het dominante gebouw is. Een 

bekend voorbeeld van een lengteplein is Piazza Santa Croce 
in Florence.

Zuivere toepassing in de situatie

Bij een zuiver toegepaste vorm in de bestaande situatie 
ontstaat een lengteplein recht voor de Catharinakerk. Het 
lengteplein heeft een rechthoekige vorm waarbij de lengte 
van het plein gebaseerd is op de hoogte van de kerkto-
rens. De onregelmatigheden in de grondvorm zijn in de 
bebouwing opgelost waardoor een zuiver rechthoekig plein 
ontstaat.

De twee straten tegenover de Catharinakerk liggen in het 
verlengde van de kerk en benadrukken de hoofdrichting 
namelijk die richting de kerk. De noord-zuid route (Rech-
testraat- Stratumseind) die het plein kruist leidt niet af van 
de beslotenheid van het plein omdat de uitmonding van 
deze straten loodrecht op het plein staan.

THEORETISCH MODEL ‘LENGTEPLEIN’
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In zuivere vorm wordt het rechthoekige plein omsloten door 
vier wanden. Een wand aan de zuidzijde van de Cathari-
nakerk (1) kadert de Catharinakerk. Het verwijderen van het 
Catharinahuis en het plaatsten van een nieuw bouwblok 
(2) op die plek maakt dat het plein recht voor de kerk ligt. 
Een bouwblok (3) voor het huidige Dynamo geeft het plein 
de juiste verhoudingen. De doorgaande noord-zuid as Van 
Lieshoutstraat – Smalle haven wordt door dit bouwblok 
opgebroken. De Smalle haven wordt omgebogen en leidt 
naar de kerk. Het rechttrekken van de Rambam gevel (4) 
maakt het plein symmetrisch en geeft het rechte wanden. 
Nieuwe bebouwing voor de bestaande bebouwing in de 
Kerkstraat (5) zorgt voor een rechte wand en een versmalde 
doorgang van de Kerkstraat. De kerkstraat is hiermee weer 
een echte straat voor doorgang in plaats van verblijf. De 
doorgaande oost-west langzaamverkeersroute kan in dit 
model blijven bestaan. Door in de bestrating een apart 
pleinvlak te creëren in de ruimte ontstaat er een duidelijke 
afscheiding tussen het doorgaande (langzaam) verkeer en de 
pleinruimte.

De ingrepen in de bestaande structuur geven het plein een 
breedte lengte verhouding van 1:11/2 (70 x 45m). De wanden 
bestaan uit individueel herkenbare panden die verschillen 

in geleding en hoogte. De goothoogte ligt tussen de 12 en 
18m. Ze sluiten in schaal en uitstraling aan bij de omliggende 
bebouwing van de binnenstad. De hoogte van het bouwblok 
staat in verhouding met de breedte van het plein +/- 1:3.

Functioneel

Het plein is geschikt voor verschillende invullingen en ge-
bruiksmogelijkheden. De lege pleinruimte is groot genoeg 
om verschillende sub ruimtes te creëren, die passen bij 
de verschillende functies aan het plein. Daarmee kan het 
plein de verschillende functies die in de omgeving liggen 
met elkaar combineren. Het plein is geschikt voor vele 
verschillende evenementen en leent zich door haar ligging 
uitstekend voor het houden van stedelijke evenementen. Zo 
is het groot genoeg voor een (pop)podium en bijbehorende 
toeschouwers (>2500)* of gespecialiseerde markten. De 
noordoostrand van het plein biedt kansen voor terrassen. 
Goed georiënteerd op de zon en op afstand van de loopzone 
tussen Heuvelgalerie en Catharinakerk.

* De gemeente Eindhoven staat een maximale publiekscapaciteit toe van 
2.5 personen per m². Daarbij is rekening gehouden met ruimte die nodig is 
voor facilitaire voorzieningen (bron: gemeente Eindhoven).

IMPRESSIE GEVELS ‘LENGTEPLEIN’
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Realistisch ontwerp

Het zuivere model ‘lengteplein’ is niet zonder meer toe 
te passen in de bestaande situatie. Er zijn veel ruimtelijke 
ingrepen nodig om tot een realistisch ontwerp te komen. 
Het lengteplein heeft als ruimtelijke eigenschap dat het een 
geometrisch plein in de lengte voor de Catharinakerk is, 
waarbij het plein langer is dan breed, maar wel recht voor 
de kerk ligt.

Voor een realistisch ontwerp zijn een aantal ingrepen echt 
nodig. Het toevoegen van een bouwblok aan de zuidzijde 
van de Catharinakerk (1), het verwijderen van het Cathari-
nahuis en een nieuw bouwblok als nieuwe wand, de bebou-
wing voor Dynamo (3) en tot slot een nieuw bouwblok in de 
Kerkstraat (5). Deze toevoegingen aan de bestaande struc-
tuur maken het plein een lengteplein met een lengte gelijk 
aan de hoogte van de kerktorens. Essentieel voor een pret-
tige pleinruimte is wel om de opening naar de Heuvelgalerie 
niet te groot te maken. En het ‘weglopen’ van het plein te 
voorkomen.

Minder belangrijk is de evenwijdigheid van de lengte wan-
den. Een nieuwe wand aan de noordzijde (4) van het plein 
is niet noodzakelijk. De huidige bebouwing kan deze plein 
wand vormen. Door deze net niet evenwijdig lopende wan-
den divergeert – of configeert het plein afhankelijk van de 
richting waarin de gebruiker staat.



111

PERSPECTIEF REALISTISCH ONTWERP
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5.4 Renaissanceplein
Het derde model is een renaissanceplein, een compleet 
besloten geometrisch plein met rechte monumentale assen. 
Het is een generiek concept van een vierkante open ruimte 
als het hart van de stad, een plaats waar mensen bij elkaar 
komen en elkaar ontmoeten.

Zuivere vorm

Een renaissanceplein is een geometrische ruimte waar de 
wanden en andere architectonische elementen de ruimte 
maken. Het kenmerk van pleinen uit de renaissance is de 
ruimtelijke vormgeving. Het plein is volledig omringd door 
gebouwen. De architectuur van deze wanden en de architec-
tonische elementen staan in dienst van de ruimte en vormen 
een eenheid. Een renaissanceplein is een plein waarbij een 
belangrijk gebouw aan het eind van een as ligt in het midden 
van een wand. Vaak werd een renaissanceplein als los ele-
ment in de bestaande stadsstructuur ontworpen. Het gaat 
hierdoor geen relatie aan met de bestaande structuur, alles 
staat in het teken van de beleving van deze ene ruimte.

De ruimtelijke eenheid in de gevelwanden wordt bereikt 
door gebruik te maken van arcades als verbindend element. 
De omsluitende gebouwen hebben identieke gevels die 
een ritme en schaal aan het plein bieden. De individuele 
panden zijn in deze wanden niet belangrijk of herkenbaar. 
Alles staat in dienst van de ruimtelijke eenheid van het plein. 
Monumenten, fonteinen en beelden zijn andere elementen 
die veelal gebruikt wordt om een plein te organiseren. Een 
bekend voorbeeld van een renaissanceplein is Plaza Mayor 
in Madrid.

Zuivere toepassing in de situatie

De vier wanden van het plein creëren een geheel omsloten 
rechthoekige pleinruimte waar de kerk onderdeel van één 
van de wanden is. Hiervoor moeten oneffenheden in de 
vormgeving van de bestaande wanden worden weggewerkt 
door nieuwe wanden. Om dit in zuivere vorm te realiseren 
zijn een aantal ruimtelijke ingrepen nodig. Waardoor een 
driedimensionale pleinruimte ontstaat.

THEORETISCH MODEL ‘RENAISSANCEPLEIN’
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Dit rigide en strak ontworpen plein ligt als bijzonder element 
in de organisch gegroeide structuur van de binnenstad. Het 
is een vierkant plein van 45 bij 45 meter. De hoeken van het 
plein zijn gesloten. Om het plein te betreden zijn er drie ont-
sluitende straten in de doorlopende wanden opgenomen. 
Per wand komt er niet meer dan een ontsluitende straat uit. 
In de oostwand tegenover de Catharinakerk komt een nieu-
we rechte as uit die in het midden van het plein samenkomt 
met de bestaande noord-zuid as.

Om de kerk op te nemen in een doorlopende wand van het 
nieuwe plein krijgt de Catharinakerk aan de noord- en zuid-
zijde aansluitende bouwblokken (1 en 3). De noord- en zuid-
wand van het plein wordt gevormd door nieuwe bebouwing 
die voor de bestaande bebouwing wordt geplaatst waardoor 
er aan beide zijde doorlopende wanden ontstaan in dezelfde 
vormgeving. De toegangen naar de ontsluitende straten 
(Stratumseind en Rechtestraat) zijn opgenomen in de deze 
bebouwing. De oostwand van het plein wordt gevormd door 
een nieuw bouwblok (2 en 4) voor het huidige Dynamo. 

In dit bouwblok is tegenover de kerk een ontsluitende straat 
opgenomen welke precies in het midden van de wand ligt.
De gebouwen wijken in stijl en uiterlijk af van de omliggende 

bebouwing en vormen één geheel. De wanden zijn drie ver-
diepingen hoog en op de begane grond voorzien van arca-
den die de overgang tussen plein en bebouwing verzorgen. 
De verhouding breedte-hoogte bedraagt 1:3. De daklijsten 
en omslotenheid doen de pleinruimte op een kamer lijken. 
Het meest prominente gebouw op het plein is de Cathari-
nakerk, die met zijn twee torens past in de symmetrie van 
het plein.

Functioneel

Het plein is door zijn eenheid in architectonische vorm-
geving en beperkte maat geschikt voor een bepaald soort 
representativiteit. Het is een bijzondere plek in de stad die 
het plein geschikt maakt voor ‘bijzondere en of design’ ge-
relateerde functies. Te denken valt aan kleinkunst activitei-
ten en kleinschalige braderieën, tentoonstellingen, markten, 
straatartiesten etc. De afmetingen laten maar een beperkt 
aantal toeschouwers toe. De arcaden bieden toeschouwers 
een beschutte plek om de activiteiten op het plein gade te 
slaan. De noordoost hoek van het plein biedt kansen voor 
terrassen door de ligging in de zon.

IMPRESSIE GEVELS ‘RENAISSANCEPLEIN’
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Realistisch ontwerp

Een renaissance plein in de binnenstad van Eindhoven is om 
verschillende renden moeilijk te realiseren. Het specifieke en 
meest belangrijke kenmerk van een renaissance plein is de 
ruimtelijke eenheid van het plein. Dit wordt bereikt door een 
geometrische vorm en eenheid in de architectuur van de 
wanden. Hiervoor zijn een aantal ingrepen noodzakelijk. Het 
Catharinahuis zou moeten worden verwijderd en ook het 
pand op de hoek met het Stratumseind moet plaatsmaken. 
Minder ingrijpend is het verwijderen van de zijtuin van de 
Catharinakerk. 
De panden aan de Rechtstraat en aan de noordzijde van het 
plein moeten worden getransformeerd. Ze worden inge-
bouwd en liggen daardoor niet meer direct aan de openbare 
ruimte.

Op stedelijk niveau is een gevolg dat de doorgaande oost-
westas wordt doorbroken. De langzaamverkeersroute door 
de binnenstad moet worden verlegd. Door het toepassen 
van dit pleintype wordt de historische structuur van de bin-
nenstad doorbroken.
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5.5 Breedteplein
Het vierde model is een breedteplein. Een rechthoekig 
plein dat zich schikt in de bestaande structuur van de stad 
en in de breedte voor de Catharinakerk ligt. Het is een ste-
delijk plein geschikt voor veel verschillende gebruiksmoge-
lijkheden.

Zuivere vorm

Breedtepleinen zijn pleinen in de breedte voor het belang-
rijkste gebouw. Deze plein vorm komt veelal voor bij belang-
rijke gebouwen die breder dan hoog zijn, bijvoorbeeld stad-
huizen. Als kerkplein komt deze pleinvorm weinig voor. Het 
plein is dus breder dan lang vanaf het belangrijkste gebouw 
geredeneerd. De ontwerpprincipes komen overeen met die 
van de lengtepleinen waarbij vooral de hoeken de besloten-
heid creëren. Een bekend breedteplein voor een kerk is Pi-
azza Navona in Rome.

Zuivere toepassing in de situatie

De zuivere toepassing van een breedteplein in de situatie 
betekent een plein in de breedte voor de Catharinakerk. Het 
plein wordt ten opzichte van de bestaande situatie gedraaid. 
Het plein ligt als een logische verbreding van de bestaande 
noord-zuidas op het punt waar deze de oost-west as kruist. 
De hoofdrichting van het plein wordt bepaald door deze 
noord-zuid richting.

Om het plein in zuivere vorm toe te passen in de bestaande 
situatie zijn er een tweetal ruimtelijke ingrepen nodig. Een 
bouwblok aan de zuid- en noordzijde van de Catharinakerk 
(1) omsluiten de kerk en creëren een doorgaande wand 
waar de kerk onderdeel van uit maakt. Deze wand kadert de 
Catharinakerk en geeft het plein een doorgaande wand. De 
tweede ingreep is een bouwblok op de plek van het huidige 
Catharinaplein (2). Dit bouwblok geeft het plein aan die zijde 
een doorlopende wand en daarmee een duidelijke begren-
zing.

THEORETISCH MODEL ‘BREEDTEPLEIN’
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ZUIVERE TOEPASING ‘BEEDTEPLEIN’ OP DE SITUATIE
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Deze ingrepen in de bestaande structuur geven het nieuwe 
plein prettige verhoudingen. De lengte bedraagt 100m en 
de breedte gemiddeld 30m. De verhouding tussen lengte en 
breedte in het midden van het plein is ongeveer 1:31/2. De 
nieuwe wanden staan in verhouding met de maten van het 
plein. De plein omsluitende wanden bestaan uit individueel 
herkenbare gevels die in schaal, geleding en hoogte aanslu-
iten bij de bestaande stad. De wand tegenover de Cathari-
nakerk is onregelmatig. Deze wand bevind zich in de rug van 
de bezoeker. 

De hoeken van het plein zijn gesloten waarbij er niet meer 
dan een uitmondende straat per hoek uitkomt. Het plein 
geeft hierdoor in elk blikveld een besloten indruk.

Functioneel
Het plein biedt ruimte voor verschillende invullingen en ge-
bruiksmogelijkheden. De noord-oostwand ligt gedurende de 
hele dag in de zon en is uitermate geschikt voor terrassen. 
Door zijn grote biedt het plein ruimte voor bijvoorbeeld een 
(pop) podium met toeschouwers. Daarnaast is het geschikt 
voor een markt, of draaimolen.

IMPRESSIE GEVELS ‘BREEDTEPLEIN’
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Realistisch ontwerp

Een breedteplein is zeer goed realiseerbaar in de bestaande 
situatie. Ten opzichte van de bestaande situatie hoeven er 
geen gebouwen te worden verwijderd. Er zijn enkel toevoeg-
ingen in de structuur.

Het bouwblok ten zuiden van de Catharinakerk (1) is 
noodzakelijk om het plein zijn wanden te geven en de open 
zuidwest hoek te sluiten. Het creëren van een compleet 
doorgaande wand aan de oostzijde (2) is niet noodzakelijk 
mits de opening tussen Catharinahuis en een nieuw bouw-
blok niet te groot is. Hierdoor hoeft het Catharinahuis niet 
te worden aangepast. De bebouwing ten noorden van de 
Catharinakerk in de Kerkstraat is minder belangrijk. De grote 
opening kan visueel worden verkleind door de bestaande 
bomenrij en andere inrichtingselementen.

Belangrijk bij dit model is de grote van de openingen van 
de ontsluitende straten in de wanden. Deze moeten zo van 
schaal zijn dat ze een besloten indruk geven.
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PERSPECTIEF REALISTISCH ONTWERP
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5.6 Overzicht
Uit de verschillende vormstudies zijn vier pleinvormen 
theoretisch toegepast op de bestaande situatie en zijn de 
veranderingen voor een realistisch ontwerp geschetst. In 
deze paragraaf volgt een overzicht van de vormstudies en 
de belangrijkste bevindingen. Een afweging, waarbij telkens 
de vraag centraal staat wat een plein model oplevert aan 
verbetering van de ruimtelijke- en sociaal functionele struc-
tuur rondom de Catharinakerk, geeft een duidelijke voorkeur 
voor een model aan dat als basis dient voor een verdere 
uitwerking in hoofdstuk 6.

Een ‘voorplein’ heeft veel ruimtelijke kwaliteiten. Het 
creëert een echt besloten pleinruimte gericht op de kerk. 
De doorgaande historische structuur wordt door het ‘voor-
plein’ versterkt. De pleinruimte biedt ruimtelijk meerwaarde 
aan de stad. Sociaal functioneel biedt het plein geen meer-
waarde. Het plein is te klein voor stedelijke evenementen en 
legt geen verbinding tussen de verschillende delen van dit 
deel van de binnenstad. Het fungeert niet als scharnierpunt. 
Het plein is meer een ontmoeting- dan een verblijfsruimte. 

Een ‘lengteplein’ vergt de meeste aanpassingen in de 
ruimtelijke structuur van stad. Er moeten veel panden voor 
verdwijnen en bestaande structuren worden doorbroken. 
Ruimtelijk is het een echt kerkplein, gericht op de kerk. De 
ruimtelijke kwaliteit is door grote openingen in de wanden 
beperkt. De beslotenheid van het plein vergt dan ook de 
nodige aandacht in het ontwerp en is niet vanzelfsprekend.
Sociaal functioneel is de pleinruimte groot genoeg om plaats 
te bieden aan verschillende stedelijke activiteiten. De kop-

peling met de omliggende gebieden is echter matig. De 
doorgaande oost-westas blijft voor een barrière zorgen om 
het plein te betreden. En het gebruik van het plein lijkt niet 
vanzelfsprekend.

Een ‘renaissanceplein’ is het meest besloten plein van de 
modellen. Dit plein gaat het minste relatie aan met de 
omliggende structuren en vormt een ‘eiland’ in de stad. 
De ruimtelijke kwaliteit van de pleinruimte is door de com-
plete omslotenheid groot. Het plein vergt ruimtelijk enkele 
grote ingrepen in de bestaande bebouwing en structuur. 
De historische structuren van de stad worden onderbroken 
maar zijn nog wel herkenbaar. Door zijn eigen ‘bijzondere’ 
identiteit kan het plein een eigen functie hebben in het stel-
sel van openbare ruimte in de binnenstad. Door zijn ‘bijzon-
derheid’ kan het een schakel vormen tussen de verschillende 
delen van de binnenstad.

Het ‘breedteplein’ is een bijzondere vorm van een kerkplein. 
Toch is het in deze situatie goed toepasbaar. Het plein voegt 
zich het beste in de structuur van de stad en verbindt op 
natuurlijke wijze de verschillende delen van de binnenstad 
met elkaar. De ruimtelijke ingrepen in de bestaande struc-
tuur zijn beperkt. Het plein heeft een sterke ruimtelijke 
kwaliteit door gesloten hoeken en goede verhoudingen. 
Sociaal functioneel is de pleinruimte groot genoeg om plaats 
te bieden aan verschillende stedelijke activiteiten. De door-
gaande historische noord-zuid as wordt door het plein ver-
sterkt. De doorgaande oost-west as speelt een minder grote 
rol in het gebruik van het plein.
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‘VOORPLEIN’ ‘LENGTEPLEIN’

‘RENAISSANCEPLEIN’ ‘BREEDTEPLEIN’
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6. ONTWERP
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6.1 Inleiding
Het Catharinaplein ligt op een waardevolle locatie voor de 
stad. Het plein fungeert alleen niet goed en mist karakter. 
Het plein is niet vormgegeven en ingericht voor verblijf en 
wordt voornamelijk gebruikt als doorgaande route, noord-
zuid en oost-west. Het plein vormt in het winkelcircuit 
van de binnenstad geen bestemming en mist ruimtelijke 
kwaliteit.

Rond de Catharinakerk zijn verschillende binnenstad ge-
bieden te herkennen. Deze zijn te onderscheiden door de 
historie, de morfologie en de activiteiten die zich er afspe-
len, winkelen, feesten, ontspannen, fietsen en observeren. 
Deze verschillende gebieden komen bij de Catharinakerk 
met elkaar in conflict. De Catharinakerk vormt van oudsher 
het structurerende element in de ruimtelijke vormgeving 
van dit deel van de stad. Door de huidige onafgebakende 
pleinruimte die wegvloeit in de omliggende openbare ruimte 
is de relatie met de kerk minder geworden.

Het hoofddoel van dit ontwerp is om met de opgedane 
kennis over de vormgeving van pleinen, een behaaglijk en 
omsloten stadsplein met een menselijke maat te ontwerpen 
dat alle activiteiten met elkaar verenigd en een plek is om te 
verblijven en te ontmoeten.

In dit hoofdstuk zullen het ontwerp en de ruimtelijke in-
passing in de structuur worden toegelicht. Het hoofdstuk 
begint met het formuleren van de uitgangspunten voor 
het ontwerp. Hier wordt eerst de visie voor de binnenstad 
van Eindhoven en de rol van pleinen gegeven. Daarna volgt 
een uitwerking van het Catharinaplein en illustratieve uit-
werkingen van het Begijnenhof, de Kerkstraat en de Heuvel-
galerie.
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6.2 Uitgangspunten voor het ontwerp
De Catharinakerk is in de binnenstad van oudsher een struc-
turerend element. Door de grote moderniseringsingrepen 
heeft een schaalvergroting van de publieke ruimte plaats-
gevonden. Deze grote lege ruimte bestaat uit verschillende 
openbare ruimte, Catharinaplein, Kerkstraat en Begijnenhof. 
Het is in de bestaande situatie niet mogelijk om de ruimte-
lijke eenheden te onderscheiden.

Het huidige Catharinaplein wordt gekenmerkt door een ver-
houding loze oppervlakte, onduidelijke begrenzingen en een 
verwarrende structuur. Met een aantal ruimtelijke ingrepen 
moet het Catharinaplein meer maat en differentiatie krij-
gen, waarmee de verhoudingen tussen pleinen en wanden 
worden verhelderd en de structuur van het gehele gebied 
wordt verbeterd. Zo kan het Catharinaplein een belangrijke 
en nodige schakel vormen tussen het Stratumseind en het 
winkelgebied aan de noordkant. Waarmee het eenzijdige 
Stratumseind meer in balans komt met de rest van de stad. 
Het Stratumseind zou moeten worden getransformeerd tot 
een gebied met meer 30+ horeca zaken en andere voorzie-
ningen die bijdrage aan de stad. Het Stratumseind als een 
veilig, enerverend en multidisciplinair gebied.

Visie

Als visie voor de binnenstad worden de historische assen 
de ruimtelijke en functionele dragers van de binnenstad. De 
as Piazza-18 Septemberplein-Demer-Rechtestraat-Stratum-
seind- Stratumsedijk en de as Hermanus Boexstraat-Markt-
Van Lieshoutstraat-Smalle Haven versterkt. De lineaire 
structuur wordt ruimtelijk en functioneel benadrukt door 
een combinatie van functies aan deze assen. De vier oost-
westassen zijn ondergeschikt aan deze stadsassen en krijgen 
elk hun eigen identiteit. Het uitgangspunt voor de openbare 
ruimte is een heldere definiëring van het type openbare 
ruimte, met heldere pleinen en lineaire straten. De ver-
schillende centrumpleinen liggen aan één van de assen en 
krijgen een eigen identiteit waarbij de pleinwanden en plein-
ruimte elkaar versterken.

Voor het gebied rond de Catharinakerk wordt de Cathari-
nakerk de historische identiteitsdrager. Met het versterken 
van de zichten op de kerk en kerktorens krijgt de kerk weer 
haar ruimtelijke positie in de stad. De omgeving rond de 
Catharinakerk moet een verbinding leggen tussen de ver-
schillende functionele en morfologische gebieden van de 
binnenstad. 

VERSTERKEN ASSENVISIE ASSEN I PLEINEN
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Voetgangers en fietsers

Kenmerkend voor het plangebied is de hoge intensiteit 
aan bewegingen zowel van voetgangers als fietsers. Dit 
leidt in de huidige situatie tot conflicten door onduidelijke 
structuren en afleesbaarheid. In de visie wordt het winkel-
circuit en daarmee het voetgangersgebied langs de twee 
stadsassen vergroot tot aan de Dommel. De doorgaande 
fietsverbinding Kerkstraat- Ten Hagestraat wordt niet meer 
doorgaand voor fietsers. De fietsenstallingen in de Heu-
velgalerie en Kerkstraat blijven vanuit een kant bereikbaar. 
De oostwest as Oude Stadsgracht - Stadhuisplein wordt 
opgewaardeerd tot doorgaande oost-west fietsroute. Deze 
fietsroutes moet voor de gebruikers duidelijk afleesbaar zijn 
in bestrating en inrichting.

Verharding

Voorgesteld wordt één continue verharding van de het hele 
voetgangersgebied met een eenvormigheid in materialen, 
hierdoor ontstaat er een samenhang in het centrumgebied. 
Binnen deze continue verharding zijn de pleinruimten te 
onderscheiden door een variatie en afmetingen, voegbreed-
te en legwijze. De verschillende pleinen worden op deze 
manier uitgelicht en geven de mogelijkheid om ook in de be-
strating een eigen identiteit te maken. De bestrating van het 
geheel bestaat uit natuursteenmaterialen in een grijze tint.

BESTRATINGVOETGANGERS I FIETSERS
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Sociaal functioneel

Door het toevoegen van een functionele publiekstrekker 
aan het gebied moet het onderdeel uit gaan maken van het 
winkelcircuit en een grote publieksstroom en stedelijk leven 
krijgen. Een tweede functioneel element dat bijdraagt aan 
de identiteit is de herbestemming van de Catharinakerk.
Een opwaardering of nieuwe functie draagt bij aan een 
verbinding van de verschillende doelgroepen rondom het 
plein en geeft het Catharinaplein een eigen identiteit.
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Structuren

Om tot een Catharinaplein met meer maat en differentiatie 
te komen zijn twee elementen aan de stadsstructuur toe-
gevoegd. Als pleinvorm is gekozen voor een breedteplein, 
model 4 uit hoofdstuk 5. Deze vorm past op natuurlijke 
wijze in de structuur van de stad en versterkt de visie van 
doorgaande assen. Door het toevoegen van de bouwblokken 
worden de verschillende ruimten gedefinieerd.

Het eerste element is de nieuwe bebouwing aan de zuidkant 
van de Catharinakerk. Dit bouwblok geeft structuur aan het 
Catharinaplein en maakt van het Begijnenhof een besloten 
pleinruimte. De Catharinakerk maakt weer onderdeel uit van 
het dicht bebouwde weefsel waardoor het zich kan onder-
scheiden, ‘de torens reizen boven de bebouwing uit’. De 
bebouwing van dit nieuwe bouwblok bestaat uit individueel 
herkenbare gevels, die in ritme en schaal aansluiting vinden 
bij de bestaande bebouwing. De maximale goothoogte be-
draagt 20m.

Het gebouw heeft een hogere plint die transparant is en zich 
onderscheid van de bovenbouw. De dakvorm varieert per 
kavel. De ingangen liggen direct aan het plein waardoor een 
interactie tussen exterieur en interieur ontstaat. Voorgesteld 
wordt in deze bebouwing in ieder geval een hotel op te ne-
men dat de nieuwe functie van de Catharinakerk als concert 
en conferentiezaal kan versterken. De verschillende ruimten 
die voor het toekomstig gebruik van de Catharinakerk als 
congres/ concertruimte nodig zijn kunnen ook in deze be-
bouwing worden opgenomen. Op de begane grond is ruimte 
voor horeca concepten. Op het plein is ruimte voor terras-
sen.

Een tweede element is het bouwblok op het huidige Ca-
tharinaplein. Dit bouwblok dicht het ‘gat’ in het weefsel en 
creëert gedefinieerde straten en pleinruimten. Het gebouw 
vormt naast een wand van het Catharinaplein tegelijk een 
toevoeging aan de stedelijke ruimte. De gevel aan het Ca-
tharinaplein sluit aan bij de omliggende bebouwing.
Het concept voor het gebouw is een modulair complex van 
kubussen die onregelmatig bovenop elkaar zijn gestapeld. 

1

2

VERSTERKEN STRUCTUUR SEQUENTIE  BESLOTEN RUIMTEN
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Aan de kant van het Catharinaplein is het bouwblok 23m. 
hoog en maakt de schaalsprong van de historische bebou-
wing naar het Catharinahuis. De gevel aan de kant van Dy-
namo schikt zich naar de omliggende bebouwing. Daartus-
sen varieert door het modulaire systeem de bebouwing tot 
in het midden 32m. Dit hoogteaccent is vanaf de pleinruimte 
niet zichtbaar maar zorgt van afstand voor een herkenbaar 
gebouw.

De doorgaande plint is aan de kant van het Catharinaplein 
een belangrijk structurerend element, dat de historische 
gevel en het Catharinahuis aan elkaar koppelt. Deze plint 
loopt rond het hele gebouw en geeft het identiteit. Binnen 
de schil van het gebouw is de begane grond open van struc-
tuur en is een overdekte ‘stadshal’ voorzien. De kansen voor 
het gebied om zich te onderscheiden in detailhandel ligt in 
het segment hoogwaardige versproducten. De stadshal is 
een plek voor een vaste markt voor streekproducten of een 
plek waar ‘Eindhoven Leading in Technology’ zich kan pro-
fileren. Daarboven draagt een mix van wonen en kantoren 
bij aan de levendigheid van het gebied. Op het dak van de 

modules zijn de daktuinen van de appartementen en is er 
de mogelijkheid voor wateropvang. De openheid van de 
begane grond legt een functionele en ruimtelijke verbinding 
tussen de Heuvelgalerie en de Catharinakerk en is daarmee 
een toevoeging aan de stedelijke ruimte. De stadshal is een 
semiopenbare ruimte die ’s nachts afgesloten kan worden.

Door de nieuwe bebouwing krijgen alle ruimten structuur. 
Hierdoor ontstaan verschillende besloten openbare plek-
ken. Zo worden het Catharinaplein, het Begijnenhof, de 
Kerkstraat en de ruimte voor de Heuvelgalerie opnieuw 
gedefinieerd. Door elke ruimte zijn eigen identiteit te geven 
ontstaat er een sequentie van ruimten. Met het Catharina-
plein als een stadsplein voor Catharinakerk en het Begijnen-
hof als een groene ruimte dat verbinding legt met de Dom-
melzone.

GEVELS CATHARINAPLEIN
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6.3 Het Catharinaplein
Het Catharinaplein krijgt in het nieuwe ontwerp een meta-
morfose; van een vormloze pleinruimte naar een omsloten 
plein. De nieuwe bebouwing rondom het plein creeert een 
omsloten breedteplein voor de Catharinakerk dat ruimte 
geeft voor een écht ontmoetings- en evenementenplein. Het 
plein heeft tussen de bebouwing een leeg vlak wat geschikt 
is voor verschillende stedelijke activiteiten. De zuidzijde van 
het plein ligt gedurende de hele dag in de zon en is goed 
geschikt voor terrassen van de daar gelegen horecagelegen-
heden.

Het Catharinaplein is een besloten breedteplein van 110 x 
35m. De wanden zorgen voor een verhouding tussen plein 
en wanden van 1:31/2. De duidelijke wanden van het plein 
verhelderen de structuur en grondvorm van de ruimte. 
De hoeken zijn gesloten of maken een gesloten indruk. De 
gevels van de omliggende bebouwing openen zich naar het 
plein en het programma geven levendigheid op het plein. De 
hoek met de Kerkstraat is de hoek waar het plein het minst 
besloten is, de visuele begrenzing wordt hier bereikt door de 
aanwezige bomen en inrichtingselementen.

Bereikbaarheid 

De doorgaande oost-west fietsroute loopt niet over de 
pleinruimte. De fietsroute in de Ten Hagestraat buigt af 
naar de fietsenstalling in de Heuvelgalerie. De fietsroute in 
de Kerkstraat stopt bij de hier gelegen fietsenstallingen. De 
doorgang tussen de Ten Hagestraat en de Kerkstraat is door 
inrichting en beperkte breedte niet aantrekkelijk om door 
heen te fietsen. In de Ten Hagestraat en de Kerkstraat wordt 
de fietsroute duidelijk gemaakt door verschil in bestrating en 
voegrichting. De verschillen tussen fietsroute en voetgang-
ersgebied is daardoor ook in bestrating duidelijk. 

VOETGANGERGRONDVORM
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FIETSER AUTO I EXPEDITIE

Verblijfskwaliteit

De verschillende openbare ruimten rondom de Cathari-
nakerk worden door de nieuwe bebouwing van elkaar 
gescheiden. Hierdoor heeft het plein een menselijke maat. 
Aan de noordoost zijde bij het Stratumseind is ruimte voor 
terrassen.

Het Catharinaplein biedt in de toekomst ruimte aan stede-
lijke evenementen. Het plein biedt ruimte voor een (pop)
podium of markten voor streekproducten passend bij de 
overdekte markthal. 
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Bestrating en verlichting

Het Catharinaplein krijgt een verharding van pleinwand tot 
pleinwand. De bestrating zorgt voor een ‘lege’ ruimte waarin 
verschillende inrichtingen mogelijk zijn. Voor de bestrating is 
gekozen voor een sterk materiaal, grijsbeige natuursteen. De 
pleinvloer van het Catharinaplein is ontworpen vanuit richt-
ing en schaal op de Catharinakerk. De richting van de plein-
voegen is dan ook in het verlengde van de Catharinakerk. 

Het Catharinaplein verdient een bijzonder lichtplan wat het 
plein niet alleen functioneel verlicht, maar ook een bijdrage 
geeft aan een prettige sfeer op het plein in de avonduren. En 
daarnaast het imago van Eindhoven als Lichtstad versterkt. 
In de bestrating zijn led lampen verwerkt die bijdragen aan 
de levendigheid overdag en ’s nachts en tegelijk Eindhoven 
als lichtstad laten zien.

BESTRATING
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INRICHTING CATHARINAPLEIN
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afm. 350x500x100 mm
natuursteen grijs graniet 
Verharding Catharinaplein

 

afm. 120x120x80 mm
natuursteen grijs graniet 
Verharding voetgangersgebied

 

afm. 120x120x80 mm
gebakken klinkers grijs graniet 
Verharding fietspad

 

kleur wit, met afronding aantrede
prefab beton, 600x250x1200 mm, optrede 170 mm
Traptreden

 

afm. 300x600x100 mm lijnenkleur wit
natuursteen grijs graniet
Geleidestroken

 

Bestaande en nieuwe bomen

 

LEGENDA ONTWERP
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TOTAAL PLAN 
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6.4 Begijnenhof
Het Begijnenhof wordt in de nieuwe situatie een aan drie 
zijden door gebouwen omsloten pleinruimte van 94 x 32m. 
Het Begijnenhof vormt samen met het Stadhuisplein een 
samengestelde pleinruimte. De wand richting Stadhuisplein 
is deels open. Een voorbeeld van een plein waar een vierde 
wand ontbreekt, is het Piazzala San Marco in Venetië. Hier 
wordt het landschap ingekaderd door twee zuilen.

Het Begijnenhof maakt geen onderdeel uit van de dynamis-
che binnenstadstructuur (visie) en krijgt een groen en lom-
merrijk karakter. De bestaande rode loper met kunstroute en 
bomenrij is goed uit te breiden en geeft het plein een eigen 
identiteit. Het Begijnenhof wordt omgeven door kantoren, 
onderwijsinstelling en dienstverlening wat een bepaald type 
gebruik oplevert. 

De nieuwe bebouwing tussen Begijnenhof en Catharinaplein 
krijgt ook aan deze zijde een transparante plint met func-
ties die passen bij de identiteit bijv. kunst of lunchroom. De 

groene ruimte combineert hiermee de verblijfs- en doorvo-
erfunctie van het plein. De relatie Catharinaplein-Stadhuis-
plein is in deze situatie van ondergeschikt belang. 
De groene pleinruimte biedt een aantrekkelijke omgeving 
net buiten de winkelroute, voor de werknemers van de kan-
toren en de studenten van de hogeschool en waar gebruik 
van kan worden gemaakt van terrassen.

Deze pleinruimte is niet verder uitgewerkt, maar deze illus-
tratie geeft een richting. 



151

PROFIELSNEDE 5

5

3

2

1



152

6.5 Kerkstraat
De Kerkstraat is zowel doorgangsroute als verblijfsruimte. De 
brede zone aan de noordzijde wordt ingezet voor het opstel-
len van terrassen van de aanliggende eetgelegenheden zoals 
in de huidige situatie ook al het geval is. De zuidzijde van 
de Kerkstraat is de toegangsroute voor fietsers. Hier is ook 
ruimte voor een fietsenstalling. De twee zones worden van 
elkaar gescheiden door de bestaande bomen en begroeiing. 
De Kerkstraat vormt hiermee een groene verblijfsruimte. 

1 2

3
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6.6 Heuvelgalerie
Door het gebouw op het huidige Catharinaplein worden de 
Smalle Haven en de Jan van Lieshoutstraat met elkaar ver-
bonden en wordt de doorgaande noord-zuid as versterkt. 
Er ontstaat ook in begrenzingen een duidelijke kruising van 
de noord-zuid en de oost-west as. Het pleintje voor de Heu-
velgalerie krijgt door het gebouw een visuele begrenzing 
en vormt weer een voorruimte van de Heuvelgalerie. Het 
bouwblok met de openbare stadshal op de begane grond 
verbindt de heuvelgalerie met het Catharinaplein. Deze 
routing vormt een belangrijk element in de vormgeving. De 
ruimte heeft voornamelijk een doorgangsfunctie om de ver-
schillende gebouwen en stadselementen te verbinden.

1 2

3 4
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Bezonningsstudie

De bezonningsstudie laat de bezonningseffecten van de 
nieuwe bebouwing op de bestaande bebouwing en de open-
bare ruimte zien. De nieuwbouw ten zuiden van de Cathari-
nakerk (1) heeft effecten op de bezonning van het Cathari-
naplein. Het nieuwe bouwblok ten oosten van de kerk (2) 
heeft voornamelijk effect op de ruimte voor Dynamo en de 
historische gevels ten noorden van het huidige plein. Er is 
gekeken naar de bezonning op 21 juni op vier verschillende 
tijdstippen.

Schaduw bouwblok 1

De bebouwing aan het Stratumseind ondervindt door een 
maximaal toelaatbare bouwhoogte van dit bouwblok van 
15m en de massa en hoogte van de Catharinakerk geen 
extra beschaduwing. De bezonning is goed en de schaduw 
valt voor het grootste deel op de pleinruimte vlak voor het 
bouwblok en niet op de omliggende bebouwing. Het nieuwe 

Catharinaplein heeft alleen in de zuid/zuidwestkant scha-
duwwerking door het bouwblok en de Catharinakerk. Het 
Begijnenhof en andere openbare ruimte ondervinden geen 
schaduwwerking van dit bouwblok.

Schaduw bouwblok 2

De nieuwbouw van bouwblok 2 heeft veel invloed op de 
bezonningssituatie van de omliggende bebouwing. Door het 
bouwblok ligt de historische gevel, Rambam zijde, voor het 
grootste deel van de dag in de schaduw. In de avonduren 
ondervindt ook het Catharinahuis meer schaduwwerking 
dan in de huidige situatie.

Ook in de bezonning van de openbare ruimte heeft dit bouw 
blok veel invloed. De straat tussen het bouwblok en de his-
torische gevel ligt gedurende de hele dag in de schaduw en 
ook de ruimte voor Dynamo ondervindt meer schaduwwer-
king. De straat is in de nieuwe situatie geen verblijfsruimte 
en van ondergeschikt belang.

21 JUNI 09:00 21 JUNI 12:00

21 JUNI 15:00 21 JUNI 18:00



158

7. AANBEVELINGEN
Terugkoppeling naar de opgave

Dit onderzoek is een verkenning naar de vormgeving van 
pleinen. Aanleiding voor dit afstudeeronderzoek is de on-
uitgesprokenheid van veel recent ontworpen/ aangelegde 
stedelijke pleinen. Dit leidt tot weinig efficiënte, maar ook 
weinig emotie oproepende en slecht gebruikte pleinen. Dit 
onderzoek richt zich op zo’n recent plein, het Catharinaplein 
in Eindhoven.

De probleemstelling is als volgt geformuleerd: Op welke 
wijze kan door een nieuwe vormgeving van het Catharina-
plein de ruimtelijke- en sociaal functionele situatie rondom 
de Catharinakerk worden verbeterd.

Deel I van het onderzoek vormt een analyse deel dat ten 
grondslag ligt aan deel II, het ontwerpdeel. Tijdens de ana-
lyse zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Allereerst is een li-
teratuurstudie verricht naar de ontwikkeling van het stede-
lijke plein en de ontwerpprincipes  sinds de Griekse oudheid. 
Dit heeft geleid tot een overzicht van verschillende plein-
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typen en ontwerpprincipes. Daarnaast zijn de ontstaansge-
schiedenis en de ruimtelijke en sociaal functionele situatie 
van het studiegebied in kaart gebracht.

In het tweede deel van het onderzoek is er een terugkop-
peling gemaakt naar de opgave. Middels vormstudies is een 
praktische vertaling gemaakt van de in de deel I gevonden 
ontwerpprincipes. Voor de vormstudies is gebruik gemaakt 
van vier in de literatuur gevonden besloten pleintypen. 
Dit heeft geleid tot een voorkeursmodel dat als basis heeft  
gediend voor een nieuwe ontwerp voor het Catharina-
plein. Het ontwerp laat zien dat door bij het vormgeven de 
beslotenheid van een ruimte als basis te nemen er een pret-
tige plein ruimte ontstaat dat de ruimtelijke en sociaal func-
tionele structuur van het hele gebied verbeterd.

Beschouwing

Voor het vormgeven van pleinen zijn in de (wetenschappe-
lijke) literatuur geen eenduidige ontwerpcriteria te vinden. 
Omdat de ontwerpcriteria per periode, pleinvorm en -type 
verschillen is er gekozen om een nieuw ontwerp voor het 
Catharinaplein te baseren op bestaande pleinvormen. Deze 
door de tijd heen ‘geprobeerde en geteste’ typen zijn door 
3D visualisaties getoetst aan de ruimtelijke kwaliteiten en 
toepasbaarheid op het studiegebied. Hiermee is een analyse 
gemaakt van de ruimtelijke kwaliteit van een model en de 
bijdrage aan de ruimtelijke en sociaal functionele structuur 
van de omgeving. Dit heeft geleid tot inzicht in de zuivere 
vorm en de rekbaarheid van de modellen in de situatie. 
Kortom een verkenning naar de ruimtelijke vormgeving. De 
basisprincipes voor het ruimtelijk vormgeven van besloten-
pleinen ligt in de ruimte-begrenzende elementen; de grond-
vorm, de omliggende wanden en het verbeeldende plafond 
door de lucht.

Deze verkenning naar ruimtelijke vormgeving heeft geleid 
tot een besloten breedteplein voor de Catharinakerk. Het 
nieuwe Catharinaplein is een ‘postitieve’ ruimte. De omhul-
lende wanden en hoeken van het plein zijn zo veel mogelijk 
gesloten waardoor een omsloten plein ontstaat. Door de 
ruimtelijke ingrepen die het plein kaderen ontstaat er een 
compositie van besloten ruimten rondom de Catharinakerk. 
De compositie van besloten openbare ruimten die ontstaat 
sluit aan bij de vormentaal van de stad en voegt zich in de 
visie op de binnenstad van doorgaande assen en pleinen. 
Het breedteplein is door het toevoegen van een tweetal 
gebouwen aan de bestaande structuur.goed toepasbaar in 
de bestaande situatie. Het plein is geschikt voor dagelijks ge-
bruik en biedt genoeg ruimte voor stedelijke evenementen. 
De functionele toevoeging van een openbare stadshal in een 

van de nieuwe gebouwen aan het plein geven het plein een 
publiekstrekker en verbinden het met de omliggende func-
ties.

Kritische noot en aanbevelingen

Vormgeving als uitgangspunt voor een pleinontwerp wordt in 
de hedendaagse ontwerppraktijk vaak opgevat als een ouder-
wets en eenzijdig uitgangspunt. In deze opvatting is functie 
een beter uitgangspunt omdat dit iets zegt over de bijdrage 
van het plein aan de structuren van de stad. Een ruimte wordt 
beleefd door een samenspel tussen functie, vorm en invulling 
van de vlakken. Dit onderzoek heeft getracht door vormge-
ving als basis de gehele structuur te verbeteren.
Het onderzoek heeft zich afgespeeld over een langere peri-
ode. De ontwikkelingen met betrekking tot Catharinaplein 
hebben dit onderzoek deels ingehaald. In de tijd van dit 
onderzoek zijn er verschillende voorstellen voor het verbe-
teren van het plein gedaan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 
een nieuwe inrichting van het plein. Het creëren van een 
nieuw Catharinaplein zal in de praktijk niet snel worden 
gedaan. Het huidige plein is recent heringericht en in de visie 
van de gemeente is de huidige ruimtelijke vormgeving een be-
wuste keuze. De kern van dit onderzoek een nieuw ontwerp 
op basis van vormgeving is echter nog steeds relevant. Dit 
ontwerp vormt dan ook een studie die als ‘eyeopener’ kan 
fungeren voor de betrokken partijen en een mogelijkheid 
scheppen hoe het ook kan door de vormgeving als uitgangs-
punt te nemen.

Het ontwerp moet worden gezien als een ‘eyeopener’ voor 
de gemeente en andere betrokken partijen bij de vormge-
ving van het Catharinaplein. Voor het ontwerp zijn verschil-
lende aannames gedaan die niet verder zijn onderbouwd. 
Voor een uitvoering van het ontwerp moeten er nog enkele 
onderzoeken worden gedaan. Het toevoegen van eenheden 
voor detailhandel en kantoren is in de huidige teruglopende 
markt onzeker. De toevoeging van een ‘overdekte markthal’ 
kan een positieve bijdrage leveren aan het winkelgebied, 
maar de economische haalbaarheid en omvang hiervan is 
niet onderzocht. Het verplaatsen van de doorgaande oost-
west fietsroute naar de zuidkant van Stratumseind maakt de 
koppeling tussen Stratumseind en de binnenstad beter maar 
maakt de doorsteekbaarheid van het centrum minder. Ook 
de aansluiting van de voorgestelde route op het bestaande 
netwerk is niet verder uitgewerkt.
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