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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerverslag "De Kade - Eindhoven", wat ter afronding dient van de masteropleiding 
Urban Design and Planning. Dit is een afstudeerrichting binnen de opleiding Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit te Eindhoven. Ais onderwerp heb ik gekozen voor Het transformatieproces van 
bedrijventerrein 'De Kade'. 

Drie jaar geleden ben ik verhuisd binnen Eindhoven; van het centrum naar Tongelre. Het Eindhovensch 
Kanaal behoorde daarmee indirect tot mijn voortuin. Ineens kwam ik steeds frequenter in het gebied 
dat 'De Kade' wordt genoemd. Volgens de website van zowel de gemeente als van 'De Kade' zelf is het 
een zeer divers bedrijventerrein waar grote revitalisatieplannen voor worden gemaakt. Kijkend naar het 
wegdek en de staat waarin het gros van de bebouwing verkeert, verbaast het me niets dat er plannen 
worden gemaakt. Een flinke investering zou namelijk niet misstaan in deze zone. 
Net aan de andere kant van de ringweg waan je in een andere wereld. De oevers van het kanaal 
zijn zacht en groen van kleur, in tegenstelling tot de harde en stenige oevers binnen de ringweg. Een 
bomenrij aan weerszijden van het kanaal kleurt het geheel nog groener. Er komen fietsers tegemoet 
en mede hardlopers groeten als je passeert. Toen ik hier voor het eerst ging hardlopen, draaide ik me 
nog eens om. Ik kon niet bevatten dat honderd meter in tegengestelde richting een enigszins vervallen 
bedrijventerrein lag. 
Naarmate ik er langer woonde, verplaatste ik me steeds vaker met de fiets over het terrein. Daar 
waar ooit houtfabrikant Picus was gevestigd, staan tegenwoordig enkele appartementencomplexen. 
Ter hoogte hiervan is de weg opnieuw geprofileerd. Auto's zijn slechts toegestaan in een richting . 
Voor zowel fietsers als voetgangers is een aparte brede strook aangelegd. Bij mooi weer zitten er 
zelfs mensen op de daarvoor beschikbare bankjes, over het kanaal uit te kijken. Kennelijk draagt een 
woningbouwontwikkeling bij aan de herprofilering van de weg. Een consequentie van het vestigen van 
andere functies is een differentiatie in het type gebruikers. Gebruikers die andere wensen hebben dan 
de tweehonderd meter verderop gelokaliseerde papierrecyclelaar. Waarschijnlijk niemand die zich daar 
tien jaar geleden aan stoorde, maar als ik voorbij fiets vraag ik me toch af waarom een dergelijk bedrijf 
nog hier gevestigd is. 
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Een brug naar een volgende transformatiefase 

Met name na de jaren '70 heeft bedrijventerrein 'De Kade' een grote functieverandering 
ondergaan . De destijds gevestigde textiel-, hout- en sigarenfabrikanten vertrakken op 
grate schaal. De de'lndustrialisatie van het westen en de afname van het transport 
over water lagen hier grotendeels aan ten grondslag. In dezelfde periode heeft de stad 
Eindhoven een enorme graei doorgemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat het gebied rond 
het bedrijventerrein bijna volledig is omsloten door woningbouw. 
Momenteel is de realisatie van de nieuwbouwwijk Berckelbosch in volle gang. Met de 
bouw van 900 nieuwe woningen en enkele sportvoorzieningen zal 'De Kade' in het 
oosten definitiefworden begrensd. Daarnaast ontwikkelt het Eindhovensch Kanaal zich 
op regionale schaal als een drager van recreatieve functies en een graen middengebied, 
dat zich tussen de steden Helmond en Eindhoven bevindt. Dergelijke ontwikkelingen 
ZUlien echter niet snel op 'De Kade' waarneembaar zijn. 
In de huidige situatie wordt de functie als bedrijventerrein gefixeerd. Op beleidsniveau 
zijn plannen gemaakt ter revitalisering van het bedrijventerren. Tevens wordt het 
bedrijventerrein buiten de milieuzone gehouden die de rest van het stedelijk gebied 
binnen de ring wei overlapt. De druk op de aard van de bedrijfsactiviteiten wordt 
hierdoor weerlegd. 
Op basis van de bedrijfsactiviteiten kan, formeel gezien, worden bepaald wat de 
reikwijdte is van de geproduceerde hinder. Hinder wordt ondervonden door gevoelige 
functies (woningbouw maar bijvoorbeeld ook dienstverlenende bedrijven zoals 
architectenbureaus). Doordat de hindercirkels grate delen van het totale gebied 
overlappen, is de toetreding van gevoelige functies niet mogelijk. 
Daarnaast behoudt de zone zijn huidige functionaliteit door de kracht van het 
stedenbouwkundig raster. Dit kan worden beschouwd als losse machientjes (kavels) 
die samen een cluster (netwerk) vormen. Indien binnen een netwerk een machientje 
vrijkomt. wordt dit in veel gevallen ingevuld naar gelang de dominantie van het totale 
netwerk. De korrelgrootte van de omringende bebouwing en het oppervlak van het 
vrijkomende kavel beperken de keuzevrijheid bij nieuwe invullingen. 
Op basis van de veranderde waarde van het gebied voor verschillende functies, lijkt 
de dominantie van het bedrijventerrein langzaam te verdwijnen. Tevens dienen zich 
alternatieve locaties aan binnen de stad of regio met een betere bereikbaarheid en 
zichtbaarheid dan 'De Kade' bezit. Door de perifere ligging zijn minder omringende 



functies aanwezig, waardoor bedrijfsactiviteiten niet als hinder worden ervaren . 
Door enerzijds nieuw ontwikkelingspotentieel aan de locatie toe te voegen en anderzijds de fysieke 
beperkingen van het transformatieproces te reduceren, worden condities geschept om een volgende 
fase te ontlokken. Het voorzien van een gelijkvloerse aansluiting met de ringweg, in combinatie met het 
continueren van de binnenring over 'De Kade', herpositioneert het gebied in de stad . Daardoor ligt het 
gebied niet langer aan de 'achterkant' van de stad, maar aan de 'voorkant'. Aangelegen bebouwing is 
hiermee voorzien van orientatie op een stedelijke ontsluitingsweg. Tevens verandert het karakter van de 
straat waarbij representativiteit hoger in het vaandel staat en dus andere ontwikkelingen zal ontlokken. 
Het gebied buiten de ring krijgt op dezelfde hoogte een gelijkvloerse aansluiting op de ringweg. Primair 
zal dit dienen ter ontsluiting van de wijk Berckelbosch en het bedrijventerrein. Hierdoor zal eenzell'de 
soort karakterverschuiving plaatsvinden als binnen de ring , aileen in mindere mate omdat de weg geen 
hoogstedelijke functie vervult. 
Middels het openbreken van netwerken ontstaan kleinere deelnetwerken, waardoor de dominantie 
van het totaalnetwerk afneemt. Hierdoor is een alternatieve invulling van een vrijkomend machientje 
mogelijk. Het openbreken van de netwerken draagt tevens bij aan het versterken van de relatie 
tussen de kanaalzone en de omringende wijken . Een diverser gebruik van 'De Kade' ligt in de lijn der 
verwachtingen . Een kwantitatieve toename van het anders gebruiken van het gebied zal bijdragen aan 
een waardeverhoging ervan voor andere gebruikers en/of functies. 
Middels de strategische interventies wordt enerzijds ontwikkelingspotentieel aan het gebied toegevoegd 
en anderzijds worden alternatieve ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Hiermee wordt het gebied in staat 
geacht een volgende transformatiefase te doorlopen. 

Een brug slaan naar een volgende transformatiefase ... 
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Introductie Case 

'De Kade'te Eindhoven 

'De Kade' is Eindhovens oudste industrieterrein en sinds de jaren '70 sterk aan 
karakterverandering onderhevig . Onder aanvoering van de landelijke de'jndustrialisatie 
is de meeste industrie weggetrokken en in plaats daarvan is een opkomst waarneembaar 
van detailhandel, woningbouw en bedrijven. Tevens is, sinds het wegvallen van de 
transportfunctie van het Eindhovensch Kanaal, het beeld en de functie ervan sterk 
getransformeerd. Oevers verzachten en het opgespannen groene gebied is van 
regionale meerwaarde. 

Los van de transformaties binnen de grenzen van 'De Kade', heeft de verstedelijking van 
de stad ook haar weg gevonden en de grenzen van het terrein opgezocht en in enkele 
gevallen overschreden . Een doorkijk naar de toekomst laat een definitieve oostelijke 
begrenzing van het terrein zien door de realisatie van 'Berckelbosch': een woonwijk 
met een omvang van circa negenhonderd woningen en enkele sportverenigingen. 

Door achtergebleven (industriele) bedrijfsfuncties verkeert het terrein in een dusdanige 
staat dat investeringen uitblijven en het transformatieproces stagneert. Dit is niet 
onopgemerkt gebleven bjj de gehuisveste bedrijven en de gemeente. In februari 
2006 is 'Masterplan De Kade' gepresenteerd (gerealiseerd door de gemeente en het 
georganiseerde bedrijfsleven van De Kade). De doelstelling van dit plan behelst een 
revitalisering van het bedrijventerrein. 

Gezien de ontwikkeling van de stad en de context waarbinnen 'De Kade' gelegen is, 
zijn de ruimteclaims op het gebied ook veranderd. Door het functionele zwaartepunt 
vervolgens te leggen op het bedrijfsleven, lijkt geen recht te worden gedaan aan andere 
ontwikkelingen. Binnen dit afstuderen zal op zoek worden gegaan naar de logica 
achter het transformeren van 'De Kade' en op wat voor wijze dit proces in de toekomst 
voortgezet kan worden. 

Een volgende stap in het transformatieproces ... 



Voormalig terrein van N. V Karel1 Sigarenfabriek 

Zuivelindustrie (Campina) op 'De Kade' Locatie 'De Kade ' in de stad Eindhoven - 2009 

Herstructurering leidt tot woningbouw op 'De Kade ' 11 



VERLEDEN - Een ontwikkelingsgeschiedenis 

Inleiding 

De Kade is momenteel een van de bedrijfslocaties binnen Eindhoven. De eigenschappen 
van de locatie waar zich bedrijfsinitiatieven ontsponnen in de stad is echter in de loop 
der jaren veranderd. Daaraan ten grondslag lagen onder andere de stadsontwikkeling 
en de mobiliteitsontwikkeling. 
Qua bedrijven heeft met name Philips een zeer grate invloed gehad op de ontwikkeling 
van Eindhoven. Het bedrijf genereerde een enorme toename in werkgelegenheid en 
zette de stad op de kaart als een interessant vestigingsklimaat. De jaren ervoor waren 
bedrijfsinitiatieven veel kleinschaliger van aard en bevonden zich verspreid in de stad, 
veelal nabij natuurlijke (water)bronnen. 
Momenteel zijn de voormalige fabrieksterreinen volop in herontwikkeling; zakelijke 
dienstverlening en woningbouw zullen het beeld gaan bepalen. Locaties in een 
stad worden ingenomen door bedrijven en later weer teruggegeven aan de stad. 
Praductietakken verhuizen naar andere landen in verband met kostenreductie. Ondanks 
de sterke binding die Philips van oudsher heeft met de stad Eindhoven, verhuist ook 
het hoofdkantoor. Samen met tal van multinationals draagt het nu bij aan, en wil het 
zich identificeren met, het metropolitane karakter van Amsterdam. 
Om inzicht te verkrijgenin de aspecten die hebben bijgedragen aan, of stu rend waren, 
binnen transformatiepracessen opde schaal van destad, wordtde ontstaansgeschiedenis 
van industrie en bedrijvigheid in Eindhoven in kaart gebracht. Centraal hierin staan de 
ontwikkelingscondities en beqrijfstypes, geplaatst in de tijd en de locatie in de stad. 

Philips was een be/angrijke werkgever voor ve/en . 1950 Linnenfabriek (links) ge/egen aan de Domme/ . 1900 



Van individuele initiatieven naar planmatige terreinen 

1921 

De industriele activiteiten in 
Eindhoven bestonden rond 1920 
met name uit de handel van textiel. 
Er waren geen grote (geplande) 
terreinen waar zich gezamenlijke 
industriele activiteiten afspeelden. Het 
betrof veelal individuele initiatieven 
die zich lokaliseerden bij natuurlijke 
waterbronnen (Dommel en Gender). 
Het water uit de beken werd gebruikt 
voor het bleken van textiel. Aan de 
oevers ontstonden bleekvelden waar 
het textiel te drogen lag. 
Vanaf 1920 verrezen de fabrieken van 
Philips aan het spoor op de hogere 
zandgronden van Woensel. Enerzijds 
vanwege de aanwezigheid van het 

0=-:00 m spoor waardoor de aan- en afvoer 
Eindhoven anno 1921 van goederen werd vergemakkelijkt; 

anderzijds omdat Woensel (West) de 
mogelijkheid bood arbeiders in de nabijheid te huisvesten. Doordat weinig mensen in het bezit waren 
van een auto, was het van belang om de afstand tot het werk zoveel mogelijk te beperken. 
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1961 

Drie grootschalige 
bedrijventerreinen waren in 
ontwikkeling, te weten Strijp 
S, De Hurk en De Kade . Het 
betrof hier aile drie locaties die 
aan (regionale) infrastructuur 
gelegen waren in de periferie 
van de stad. De Kade en 
De Hurk ontstonden op die 
bewuste locatie vanwege de 
aanwezigheid van een kanaal. 
Tot het midden van de jaren 
'60 zou dit transportmedium 
actief worden gebruikt. 
Philips heeft voor een groot 
gedeelte inspraak gehad 
in de locatie waar Strijp S 
verrees. Door het belang van 
het bedrijf voor de stad, het 
trok veel werknemers aan die 

1000 m 

Eindhoven anno 1961 

op hen beurt ook belangrijk waren voor de lokale economie, had het de regie impliciet in eigen 
handen. 



1980 

In de tussenliggende jaren maakte 
de stad een flinke groei door. Dit 
vroeg om verbeterde infrastructurele 
voorzieningen. Rondom Eindhoven 
werd een stelsel van snelwegen 
gerealiseerd , dat de stad op 
regionaal niveau aansloot op het 
snelwegennetwerk. Dit bleek een 
ontwikkelingsconditie voor nieuwe 
bedrijventerreinen. De bereikbaarheid 
van perifere locaties was vanuitde regio 
gezien beter dan de binnenstedelijke 
locaties. 
De Hurk, aan het Beatrixkanaal, 
was hier een voorbeeld van. De 
industrie strekte zich uit tot aan de A2. 
Infrastructureel was hetaangesloten op 

o~oo m het landelijke netwerk van snelwegen , 
waarmee het goed bereikbaar was. 
Los van de bereikbaarheid fungeerde 
de ruimte langs de wegen als een 

etalage voor bedrijven. Ekkersrijt (uiterst noord) was hier ook een uiting van; met name de regionale 
bereikbaarheid was steekhoudend voor het aantrekken van bedrijven. 
De Kade werd steeds dichter bebouwd ; met name de uitbreidingen van DAF vallen op. Deze ontwikkeling 
geschiedde ondanks het wegvallen van de transportfunctie van het Eindhovensch Kanaal (1974). 
Gelokaliseerde bedrijven maakten voornamelijk gebruik van autowegen als transportmedium. Na het 
vertrek van diverse bedrijven in het centrum werden vrijkomende kavels herbestemd tot woningbouw, 
kantoren en detail handel. 
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2004 

De voornaamste groeilocaties 
bevonden zich in de periferie 
van de stad aan het stelsel 
van snelwegen. Langs de 
A2 ontstond een lint van 
bedrijventerreinen. 
Ekkersrijt, wat mede door 
de komst van IKEA werd 
aangewezen als PDV-Iocatie, 
maakte een f1inke groei 
door. 
In omvang nam zowel De 
Hurk als De Kade nauwelijks 
toe. Er was wei sprake van 
een functietransformatie. 
Met name industriele functies 
verdwenen; hier kwam 
detailhandel en bedrijven 1000 IT 

(tertiaire sector) voor in de Eindhoven anno 2004 

plaats. 
Strijp S kwam als industrieel gebied aan het einde van haar bestaan. Philips verplaatste 
de productietakken naar lageloonlanden en het hoofdkantoor naar het metropolitane 
Amsterdam. 
Sinds de jaren 'gO was een andersoortige bedrijvigheid in opkomst. In het zuiden vestigde, in 
navolging van Philips, een aantal bedrijven hun 'research and development' (High Tech Campus). 
De specifieke eigenschappen van het Dommeldal, veel groen, speelden een betangrijke rol 
bij de locatiekeuze. Daarnaast speelde de goede zichtbaarheid en bereikbaarheid, door de 
aanwezigheid van de A67, een belangrijke rol. 



Philipsfabrieken aan de Emmasingel: maakindustrie - 1950 

Bedrijven aan Beatrixkanaal en aan de A58 en A2 - 2003 

High Tech Campus Eindhoven: kenniseconomie - 2009 

Conclusie 

In de loop der jaren is het industriele karakter van Eindhoven 
geleidelijk verdwenen. Onder andere globalisatie speelde 
hierin een belangrijke rol; voor bedrijven werd het (financieel) 
aa ntrekkel ij kerom prod uctieta kken te verhuize n naa rgoedkopere 
locaties. Daarnaast zorgde de groei van de stad ervoor dat van 
oudsher perifere locaties transformeerden tot binnenstedelijke 
locaties, waar dergelijke functies minder gewenst waren en de 
druk van andere stedelijke functies toenam. 
Transport van goederen verliep tot de jaren '50 veelal over 
spoor- en waterwegen. Door de opkomst van transport over 
de weg en de afname ervan over het water, werden locaties 
hergewaardeerd. Gevolg was dat met name de locaties die 
enkel gelegen waren nabij een kanaal devalueerden. 
Er is ook een transformatie waarneembaar in de manier 
waarop 'bedrijfslocaties' ontstonden. Van oudsher ontstonden 
kleinschalige initiatieven nabij natuurlijke (water)bronnen; 
in Eindhoven voornamelijk aan de Dommel. Later zijn 
kunstmatige ingrepen in het landschap bepalend geweest voor 
de ontwikkeling van grootschalige (geplande) bedrijfsterreinen. 
De laatste decennia is met de High Tech Campus een nieuw soort 
industrie in Eindhoven ontstaan. Wat in beginsel door Philips 
ge·fnitieerd, werd later ook opengesteld voor andere bedrijven. 
Tal van bedrijven hebben nu hun 'research & development' hier 
gevestigd. Hiermee is de stad het zwaartepunt van Brainport 
Zuid-Oost Brabant (kenniseconomie) en onderdeel van de 
technologische stedendriehoek ELA (Eindhoven Leuven 
Aken). Deze bedrijfstak lokaliseert zich bij specifieke ruimtelijke 
kwaliteiten, in het Dommeldal. 
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Karakterverandering van 'De Kade' 

Inleiding 

De totstandkoming van 'De Kade' hangt in sterke mate samen met de realisatie van het 
Eindhovensch Kanaal. Het kanaal werd tussen 1843 en 1846 gegraven in opdracht van 
en met behulp van financiering van de gemeente Eindhoven. In 1847 werd het geopend 
v~~r de scheepvaart. Het verbond de stad Eindhoven met de Zuid-Willemsvaart, wat 
een belangrijke noord-zuid handelsroute was. Het duurde tot begin jaren '20 voordat 
industrie zich vestigde, overigens nog zeer incidenteel. Tussen 1929 en 1934 werd het 
kanaal verbreed en gemoderniseerd waardoor het voor grotere schepen bevaarbaar 
werd. In de jaren '40 was er, mede daardoor, een flinke toename van industrie, zowel 
aan het havenhoofd als aan de Tongelresestraat. Met name de sigaren- en (in navolging 
daarop) de houtindustrie waren sterk vertegenwoordigd op 'De Kade'. Enkele bekende 
fabrikanten waren Van Abbe, Mignot en De Block en Picus. 
Ook de linnenindustrie ontspon zich op 'De Kade' (aan de Tongelresestraat). In 
tegenstelling tot de eerdere locaties aan de Dommel en Gender, betroffen dit grotere 
fabrieken. 



Vanaf de jaren '50 breidde het bedrijventerrein zich significant uit in oostelijke richting tot aan de 
gemeentegrens van Geldrop; tevens de huidige begrenzing van het terrein. Na de hoogtijdagen Uaren 
70) verdween met name de sigarenindustrie massaal, mede dankzij internationale economische 
ontwikkelingen. Global isatie creeerde mogelijkheden om de productie te verhuizen naar de lageloonlanden. 
Een aantal fabrieken ging een fusie aan om te kunnen blijven voortbestaan; dit bleek echter uitstel van 
executie. Deli HTL zou een uitzondering blijken en bestaat nog steeds. In 1974 werd het Eindhovensch 
Kanaal definitief gesloten v~~r de scheepvaart. Wat ooit als ontwikkelingsconditie fungeerde, raakte zijn 
primaire functie kwijt. 
Tussen 1940 en 1950 startte Eindhoven met de realisatie van de ringweg. Een infrastructureel element 
dat aansloot op de radiaalstructuur van de stad ter verbetering van de ontsluiting . Het ontlokte echter ook 
ontwikkelingen; op 'De Kade' vestigden zich voornamelijk automotive georienteerde bedrijven. 
In de loop der jaren is de stad rondom het bedrijventerrein doorgegroeid. Hierdoor is de positie ten 
opzichte van de stad veranderd tot een centrumstedelijk - perifeer gebied. Het terrein werd steeds verder 
omringd door woningbouw, wat ook invloed uitoefende op herstructureringen. Wat ooit een plek was waar 
de productie-industrie overheerste, is een opkomst van sociaal-maatschappelijke instellingen, creatieve 
dienstverlening, technologie en detail handel waarneembaar. 

Ontwikkelingen in de tijdsgeest 

'De Kade' heeft in de geschiedenis al een aantal ingrijpende transformaties ondergaan. Deze zullen 
verder worden toegelicht in relatie tot de tijd in 1835. 

N. V. Picus houlverwerl<ingsbedrijf - 1960 'Picus'-hof getransfonneerd tot woningbouw - 2009 19 
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'De Kade' als zodanig bestond nog 
niet omstreeks 1835. De Lakerlopen ~ 

(beek) stroomde door het gebied en 
structureerde het landschap. Enkele 
wegen verbonden de dorpen onderling 
en met de stad Eindhoven. Met name 
langs deze verbindingswegen werd 
gebouwd; andere gebieden waren te nat ) 
en slecht(er) bereikbaar. 

In 1847 was de afgraving van het 'I' 

Eindhovensch Kanaal gereed. Van de 
onderbroken verbindingswegen werd 
slechts een enkele overbrugd, waarvan ' 
de Tongelresestraat er een was . Het 
kruispunt van deze radiaal en het 
kanaal leverde een zwaartepunt van 
bedrijfsactiviteiten op; evenals bij het 
Havenhoofd (waar het kanaal tot aan 
het centrum reikt). 

Het verbreden en moderniseren van het 
Eindhovensch Kanaal droegen bij aan 
verbetering van het vestigingsklimaat 
voor bedrijven. Zowel de Geldropseweg 
als de Tongelresestraat bleken 
structurerend voor woningbouw en 
voorziGningen. 
DAF verhuisde richting het oosten " 
in verband met een toenemende 
ruimtebehoefte van het bedrijf. 
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1970 

Rond 1970 kende 'De Kade' het industrieHe 
hoogtepunt. Autowegen hadden de rol van 
spoor- en waterwegen overgenomen wat 
betreft het (dominante) transportmedium. 
Met de totstandkoming van de ring werd, 
naast het ontsluiten van het verkeer, 
ontwikkelingspotentieel gerealiseerd. 
De verstedelijking maakte, onder aanvoering 
van de wederopbouwplannen, een 
aanzienlijke groei door. 

In 1974 sloot het Eindhovensch Kanaal 
officieel voor de scheepvaart. Het vertrekken 
van de sigarenindustrie op grote schaal 
leverde gaten op in het stedelijk raster. 
Het betrof met name centrumstedelijke 
locaties waar woningbouw en kantoren voor 
terugkwamen. 
De zwaaikom van het kanaal werd niet 
meer gebruikt; de gemeente besloot tot het 
aanpassen van de vorm. 

Het terrein waar Picus (houtverwerking) was 
gevestigd, is herontwikkeld. Een gedeelte is 
ingevuld met woningbouw; een ander deel 
met grootschalige detailhandel. 
OAF en Camp ina maken als enige bedrijven 
nog functioneel gebruik van het kanaal in de 
vorm van (het lozen van) proceswater. Verder 
ontwikkelt het kanaal een steeds groener en 
recreatiever karakter; landelijke fietsroutes 
zijn er direct aan gelegen. 
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Conclusie . logica achter de transformaties 

De ontwikkeling van industrie en bedrijvigheid binnen Eindhoven, toegespitst op 'De 
Kade', is te verklaren aan de hand van een aantal algemene ontwikkelingen. Primair 
onder invloed van de algemene westerse de"lndustrialisatie, is de productie-industrie bijna 
volledig verdwenen. Vrijgekomen kavels zijn functioneel herbestemd tot deta'ilhandel, 
dienstverlenende bedrijven en woningbouw. Kennelijk leende het gebied zich voor een 
alternatieve bestemming; het gebied werd van waarde voor andere functies. 

Het sloot daarmee in zekere zin ook aan op de ontwikkeling die plaats had rondom 
'De Kade'. Met name woningbouw maakte een sterke groei door onder invloed van de 
annexatie (1921), wederopbouwplannen (1950) en de daaraan gelieerde infrastructurele 
ontwikkelingen (ringwegen, randweg). 

Nieuw gevestigde bedrijven sloten qua bebouwingskorrelgrootte en bedrijfsactiviteit 
beter aan bij de context. De aard van de bedrijfsactiviteiten was dusdanig dat het de 
leefbaarheid van de omgeving minder negatief be"lnvloedde en er werd, in tegenstelling 
tot de industriele bedrijventerreinen, meer waarde gehecht aan de representativiteit 
van de openbare ruimte. 

Naast de functionele bereikbaarheid werd het verbljjfskarakter en de inrichting van 
de open bare ruimte van grotere waarde. Dat uitte zich onder andere in een groener 
straatprofiel (Ianen). Door het tevens wegvallen van de transportfunctie van het 
Eindhovensch Kanaal, ontstond de mogelijkheid voor een alternatief gebruik en uiterlijk 
ervan. Stenige kades werden steeds groener en verzachtten; paden langs het kanaal 
werden opgenomen in het landelijk fietsroutenetwerk. Hiermee werd invulling gegeven 
aan de recreatieve waarde van (de zone aan) het kanaal. 

Geconcludeerd kan worden dat de waarde van 'De Kade' voor diverse functies 
logischerwijs in de loop der jaren is getransformeerd onder invloed van een aantal 
algemene ontw'ikkelingen. Daarmee is een aantal functies vertrokken uit het gebied en 
is een andere invulling waarneembaar. Het transformatieproces blijkt echter nog steeds 
door te lopen gezien de huidige situatie van 'De Kade'. 
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"Relalieve waarde van 'De Kade' voor bepaalde funclionele invullingen" 

1950 1960 

afname watertran"sport 

• Realisatie ringbaan 

1970 1980 1990 2000 

opkomst wegtransport 

delndustnallsatie van het westen 

groei van de stad 

• Sluilen Eindhovensch Kanaal '1oor de scheepvaart .1 Realisalie snelwegen om Eindhoven 

• Groene Iobben dichtgegroeid 

• Sterke afname indus(rii;!le bedriJven 

• Sterke toename won(ngbouw (wederopbouwplannen WO II) 

wonen 

groe< , en re.cn:aU 

detari handel en dlenstverienlng 

Induslne 

2010 

• Ontwikkehng randweg Eindhoven 

23 



HEDEN - Staat van het transformatieproces 

Inleiding 

De huidige staat waarin 'De Kade' verkeert, 
visualiseert de voortdurende transformatie van 
het gebied. Het uit zich onder andere in de staat 
waarin wegen, openbare ruimte en bebouwing 
verkeren . Het contrast met 'onontwikkelde 
gebieden' wordt daardoor steeds zichtbaarder. 
Nieuwe ontwikkelingen in het gebied zijn 
voornamelijk gerelateerd aan woningbouw. 
Kennelijk is het gebied voor deze functie van 
toenemende waarde. Het zwaartepunt in het 
gebied verschuift daarmee nag steeds van 
een overmatig bedrijfskarakter naar een meer 
gemengd karakter. 
Op basis van de eerder achterhaalde logica 
achter de transformatieprocessen is deze 
verschuiving een natuurlijk proces binnen 
Eindhoven. 
De, tegenstrijdige, ruimtelijke belangen in het 
gebied worden echter steeds gelijkwaardiger 
van niveau. Met name voor bepaalde, 
h inderveroorzakende, bed rijfsactiviteiten 
wordt de druk op hun aanwezigheid hierdoor 
vergroot. Door het veranderende karakter 
van de zone blijven investeringen in private 
bebouwing braakliggende terreinen uit. Er 
bestaat onzekerheid over de toekomstige 
invulling van het gebied. 

Verschil in slraalprofiel door gerealiseerde Iransformalies 

Langdurig leegslaand pand 

Braakliggend terre in sinds enkela jaren 



Ontwikkelingen binnen de logica 

1) Berckelbosch 

Begin 2008 is gestart met de bouw van Berckelbosch; een woonwijk grenzend aan de oostzijde van 'De 
Kade'. In totaal zullen 900 woningen worden gerealiseerd, varierend in typologie. Daarnaast is er plek 
voor twee reeds aanwezige sportverenigingen (voetbal en tennis) welke een alternatieve locatie krijgen 
toegewezen. In augustus 2008 zijn de eerste woningen opgeleverd, waarmee deelplan1 is voltooid. 
Berckelbosch kan worden beschouwd als een volgende stap in de groei van de stad. De waarde van 
de zone aan het kanaal wordt nu ook buitenstedelijk bevestigd. Naast de te realiseren woningen, krijgt 
ook het recreatieve karakter van de kanaalzone meer gestalte. Samen met de al eerder gevestigde 
roeiverenigingen aan het kanaal en de parallelle fietsroutes heeft het gebied een steeds grotere waarde 
voor in- en extensieve recreatieve functies. 
Voor zowel 'De Kade', als voor de stad an sich, zal de realisatie van Berckelbosch consequenties 
met zich meebrengen. De toename van gevoelige functies (woningbouw) zal de druk verhogen op 
de reeds aanwezige bedrijven. Met name indien de aard van de bedrijfsactiviteiten dusdanig is, dat 
het hinder veroorzaakt. Door het toevoegen van andere type gebruikers, wordt tevens de staat van 
de openbare ruimte ter discussie gesteld . In tegenstelling tot wat geldt voor bepaalde bedrijven, is 
de representativiteit ervan een hoge(re) prioriteit. Berckelbosch zal naar verwachting sterke invloed 
uitoefenen op het verdere verloop van het transformatieproces van 'De Kade'. 

Eerste woningen Berckelbosch opgeleverd Berckelbosch zal ·De Kade · definitief begrenzen in het oosten 25 
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2) Infrastructurele veranderingen Eindhoven 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de realisatie van 'Randweg Eindhoven'. Dit zal de 
bereikbaarheid van Eindhoven op regionale schaal ten goede komen. Om de stad tevens een 
verbeterde bereikbaarheid te bieden middels het waterwegennet, bestaan er plannen om het 
Beatrixkanaal (bij De Hurk) bevaarbaar te maken voor 'vaarklasse III' (schepen tot duizend 
ton). 
V~~r het plannen van bedrijfslocaties binnen Eindhoven zal dit ook consequenties hebben. Indien 
de eerder geconstateerde ontwikkelingscondities worden geextrapoleerd naar de toekomst, 
zal de ruimte die wordt opgespannen door beide infrastructurele netwerken uitermate geschikt 
worden voor grootschalige bedrijventerreinen. Met name bedrijven die waarde hechten aan 
een goede regionale bereikbaarheid en zichtbaarheid, of op basis van hun bedrijfsactiviteiten 
elders hinder veroorzaken, zijn hier geschikt. Voor dergelijke type bedrijvigheid zal 'De Kade' 
als vestigingslocatie minder geschikt worden; een toekomstige afname is aannemelijk. 
Vanuit een topdown benadering wordt dit beeld bevestigd . Ten eerste is in de Nota Ruimte de A2 
(tussen Amsterdam en Maastricht) aangemerkt als een ontwikkelingszone voor bedrijvigheid. 
Daartoe zullen werklandschappen ontwikkeld en geherstructureerd worden. Ten tweede 
wordt multimodaal transport gestimuleerd middels het verstrekken van overheidssubsidies; 
verbreding en uitdieping van het Beatrixkanaal is daarmee een stuk realistischer. 

A2 als ontwikkelingszone voor bedrijvigheid VefWachte groeilocaties langs ontwikkelde infraslrucluur 



Ontwikkelingen buiten de logica 

1) Masterplan De Kade 

Op initiatief van het georganiseerde bedrijfsleven van De Kade 
(bedrijvenkontakt De Kade - BDK), is in samenspraak met 
de gemeente Eindhoven een masterplan (2006) ontwikkeld. 
Het is een reactie op de diverse ontwikkelingen in en rondom 
het gebied die de druk op de zittende bedrijven verhoogden. 
Een duidelijke visie op de totale zone was daarom uitermate 
wenselijk. 
In Ihet masterplan wordt ingezet op revitalisatie van het 
bedrijventerrein . Uiteindelijke doel is "van De Kade een modern 
en dynamisch bedrijventerrein te maken wat een bijdrage levert 
aan de lokale, regionale en landelijke economie" (Masterplan 
De Kade, 2006). 
Ten aanzien van de opkomende woningbouw wordt duidelijk 
stelling ingenomen. Woningbouw mag de bedrijvigheid niet 
verder beperken en wordt dus geweerd van het terrein. Vanuit 
het bedrijfsleven wordt sowieso met argusogen gekeken naar 
de ontwikkeling van woningbouw, ook buiten de grenzen van 
het terrein . De in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk Berckelbosch 
wordt letterlijk beschouwd als een bedreiging. Ongewenst 

Novadic is levens een ongewensle funclie vo/gens BDK sluipverkeer en verdere inperking van bedrijfsactiviteiten zijn 
logische gevolgen, zo redeneert men. 
Dit gaat in tegen de geleidelijke transformatie van 'De Kade' . 
Feitelijk wordt de veranderende waarde van het gebied voor 
diverse functies genegeerd en stagneert hierdoor de diversiteit 
binnen het transformatieproces. 

Woningen beperken de vrijheid van bedrijfsaclivileilen 27 
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2) Milieuzonering Eindhoven 

De gemeente Eindhoven heeft sinds 1 juli 2007 een milieuzone ingesteld voor het gebied 
binnen de ringweg, met uitzondering van 'De Kade'. Binnen deze zone worden aileen schone 
vrachtwagens toegelaten. Op een dergelijke wijze tracht de gemeente beleidsmatig bij te 
dragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. 
Het uitsluiten van 'De Kade' binnen deze zone be rust op de mobiliteitsbehoefte van bedrijven. 
Voor het behoud van de bedrijven is dat verklaarbaar, maar met het niet consequent doorvoeren 
van deze maatregel wordt geen rekening gehouden met de omringende woonwijken of met 
gevestigde bedrijven die wei prioriteit stellen aan leefbaarheidsaspecten. 
Deze beleidsmatige keuze lijkt gebaseerd op een dominantie van het bed rijventerrein , terwijl 
de context waarin het terrein zich bevindt in de loop der jaren aanzienlijk is veranderd. De 
toetreding van functies die waarde hechten aan een gezond leefklimaat (woningbouw rondom 
het terrein en detail handel en dienstverlenende bedrijven), wordt daarmee in zekere zin 
genegeerd . Uit eerdere transformaties is gebleken dat voor intensief transportbehoevende 
functies het gebied minder waarde heeft gekregen en voor woningbouw, detailhandel en 
dienstverlenende bedrijven juist meer. Met het uitsluiten van 'De Kade' van de millieuzone, 
wordt eerstgenoemde functie in zekere zin beschermd. Terwijl op basis van de veranderende 
context, de opkomende functies logischerwijze bepalend zouden moeten zijn . 

Perifere locatie De Kade in 1921 Centrumstedelijke tot perifere locatie De Kade in 2009 



Ook door deze beleidsmatige keuze stagneert de diversiteit binnen het transformatieproces in zekere 
zin. Er wordt geen stelling ingenomen over de toelaatbaarheid van bepaalde functies; wei wordt tegen 
de ontwikkeling in het type bedrijven behouden voor 'De Kade' die steeds minder passend zijn. 

Interieurarchitect hecht weI waarde aan leefbaarheid 

Zwaar transport op 'De Kade ' Milieuzone Eindhoven; 'De Kade ' is uitgesloten 29 



Consoliderende netwerken en hindercirkels 

Machientjes in grotere netwerken 

Bij in het verleden gerealiseerde transformaties op 'De Kade' , werden volledig vrjjgekomen kavels 
herbestemd. Destijds gevestigde bedrijven, voornamelijk sigaren-, hout- en textielgerelateerd, 
waren op relatief grote kavels gelokaliseerd. Toen eind jaren '70 het gros van de bedrijven 
vertrok, kwamen deze kavels vrij . Het kan beschouwd worden als een totaal 'netwerk' waarin 
deelnetwerken vrijkwamen, waarna het geheel kon worden herbestemd. 
De huidige situatie voorziet echter in slechts een aantal grote, vormvaste, netwerken. 
Netwerken worden hoofdzakelijk begrensd door infrastructuur; in enkele gevallen door een 
cluster van bedrijven (machientjes). Dergelijke clusters ontstaan door eenzelfde orientatie 
en/of ontsluitingswijze van individuele machientjes. Indien machientjes vrijkomen, worden ze 
opnieuw ingevuld naar gelang het stramien van het cluster of zelfs van het totale netwerk. Dit 
komt grofweg door een drietal aspecten. Ten eerste is de grootte van de omringende korrelmaat, 
of kavelgrootte, bepalend. Dit bepaalt in veel gevallen het stramien waar nieuwe functionele 
invullingen zich aan relateren. Ten tweede is het soort (bedrijfs)activiteit van omringende 
functies bepalend voor het al of niet vestigen van alternatieve 
functies. Het uiterlijk van de omringende bebouwing en, minstens zo 
belangrijk, van de openbare ruimte, is hier in belangrijke mate aan 
gerelateerd. Tot slot is ook de wijze waarop bebouwing georienteerd 
is en wordt ontsloten van belang. Dit geeft de bebouwing een front
en backstage. Nieuwe functionele invullingen sluiten veelal aan bij 
dit beeld. 

u H 11111 
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30 Losse machientjes in een cluster en groter nelwerk; begrensd door infrastructuur en andere clusters 

Grote nelwerken en korret 

Funclieverandering en kleinere korrel 



Buiten houden van gevoelige functies 

Om preventief hinder uit te sluiten van overlast en gevaar, worden bij nieuwbouwontwikkelingen 
hindercirkels in kaart gebracht. Dit is onderverdeeld naar geluid, geur, stof en gevaar. Voor 
hinderveroorzakende bedrijven betekent dit dat gevoelige functies (zoals woningbouw) op gepaste 
afstand blijven. Uiteraard werkt dit ook vice versa: woningbouw wordt vrijgehouden van milieubelastende 
bedrijfsactiviteiten in de directe omgeving . Overigens kunnen bedrijven die zelf ook 'hinder veroorzaken', 
zich wei vestigen binnen de straal van deze cirkel. 
Momenteel is er een aantal, functies op 'De Kade' aanwezig die, gezien de aard van de bedrijfsactiviteit, 
hinder veroorzaakt v~~r omringende functies . Concreet uit zich dit hoofdzakelijk in geluids- en 
geuroverlast. Hierdoor is het planmatig onmogelijk om gevoelige functies binnen de straal te vestigen. 
Zoals onderstaand beeld weergeeft, worden grote gedeeltes van de netwerken overlapt door hindercirkels. 
Gevoelige functies worden daarmee geweerd; hinderveroorzakende bedrijven kunnen zich blijven 
vestigen. Los van de (on)toegankelijkheid voor bepaalde functies en het daardoor stagneren van het 
transformatieproces, is dit niet conform de ontwikkelingen rondom 'De Kade'. Gezien de veranderende 
context waarin 'De Kade' ligt, dient juist rekening te worden gehouden met de gevoelige functies. 

Formele hindercir1<els overlappen grate gedee/les van de netwer1<en en omringende woonwijken 31 



Conclusie - stag1natie van het transformatieproces 

Beperkingen en onmogelijkheden 

Doorde beleidsmatige keuzes die zijn gemaakt, gaat de gemeente in tegen de geleidelijke 
transformatie die zich in de loop der jaren heeft voltrokken. Het bestaansrecht van de 
diversiteit aan bedrijven blijft daarmee behouden; de opkomst van woningbouw wordt 
tegengegaan. Ondanks de veranderende context wordt ingezet op een functionaliteit 
die zijn oorsprong yond op basis van volstrekt andere ontwikkelingscondities. Middels 
het invoeren van een 'milieuzone' tracht de overheid de leefbaarheid van de stad 
binnen een bepaalde straal te verbeteren; 'De Kade' wordt echter uitgesloten. Andere 
(gevoeligere) functies die in de loop der jaren hun weg hebben gevonden in en rondom 
de zone, worden vervolgens geconfronteerd met de negatieve consequenties. 

Deze keuzes zijn op zijn minst dljscutabel te noemen. Er is juist een verschuiving 
waarneembaar van een overmatig bedrijfskarakter naar een zeer gemengd milieu, 
waarbij woningbouw, recreatie, groenvoorzieningen en een ander type bedrijvigheid 
de zone steeds meer zijn gaan kleuren . De geschetste ontwikkelingen (Randweg 
Eindhoven, Berckelbosch) bevestigen dat het huidige transformatieproces zich verder 
extrapoleert naar de toekomst. 

Er zijn echter ook beperkende aspecten te benoemen, naast de beleidsmatige 
keuzes. De huidige fysieke status binnen 'De Kade' draagt bij aan het stagneren van 
het proces. De robuuste netwerken zorgen namelijk voor een instandhouding van 
het bestaande; vrijkomende kavels worden logischerwijs ingevuld naar gelang het 
totaalbeeld zowel qua vorm als qua functie. Formele hindercirkels, aanwez'ig door 
bepaalde bedrijfsactiviteiten, maken het tevens planmatig onmogelijk om gevoelige 
functies binnen de straal te vestigen. Bedrijven die zelf ook hinder veroorzaken op 
enige wijze, kunnen zich daarentegen wei vestigen op dergelijke locaties. 

Er kan geconcludeerd worden dat het transformatieproces van 'De Kade' momenteel 
stagneert. Dat gebeurt enerzijds door functionele onmogelijkheden en anderzijds 
door beperkingen die voortkomen uit beleidsmatige keuzes. Dit is niet conform de 
transformaties die 'De Kade' de laatste decennia heeft ondergaan . De waarde van het 



Formele (geur)hindercirl<el mel een slraal van 300 meter 

Waarde en functie van het kanaal is veranderd: roeiloods 

gebied is zichtbaar aan het veranderden voor andere stedelijke 
functies, getuige de sterke opkomst ervan . 

Keuzes ... 

Nu lijkt de gemeente de keuze te maken om de huidige 
functionaliteit te fixeren, waarmee de dominante invulling 
voor het gebied tot in de toekomst is bepaald. Er is echter 
geconstateerd dat het gebied is getransformeerd, waarbij het 
voor meer verschillende functies van waarde is geworden. Dit 
transformatieproces is nog steeds gaande. In de toekomst zal 
de waardeverandering van 'De Kade' voor diverse stedelijke 
functies zich verder ontwikkelen; op verschillende schaalniveaus 
zal zich dit uiten. De druk op de huidige samenstelling van 'De 
Kade' zal verder toenemen. 

33 



TOEKOMST . Andere ruimteclaims 

Inleiding 

Kenmerkend voor de groenstructuren in Eindhoven, zijn de beekdalen en dan met 
name de Dommel die dwars door de stad stroomt. Van oudsher waren echter meer 
beken te vinden in de stad. Voor de annexatie in 1921 waren de afzonderlijke dorpen 
gescheiden door veelal natuurlijke structuren . De onderlinge verbindingswegen tussen 
de dorpen en de stad Eindhoven stonden garant voor ontwikkelingen. Op de lagere en 
daardoor nattere beekdalen was bouwen erg duur en dus onmogelijk. Het groen bleef 
daardoor lange tijd behouden. 
Na de annexatie zijn de voormalige dorpen naar elkaar toegegroeid. Dit ging ten koste 
van de tussengelegen beekdalen en bosgebieden. Een aantal is verdwenen in de 
loop der tijd, zoals de Lakerlopen en de Gender. Bosgebieden zijn verder de stad 
uitgedrongen door de radiaal concentrische stadsontwikkeling. Van een oorspronkelijk 
karakteristieke lobstructuur is uiteindelijk weinig meer over. Het residuele groen is 
daarmee van grotere waarde geworden voor de stad. 
Het Eindhovensch Kanaal kan binnen dat kader in toenemende mate van be lang 
worden voor de stad. In potentie kan het als ruggengraat fungeren voor een groen(/ 
blauw)e lob. 

Dommel 

Groene lobben reiken tot ver in de stad Eindhoven - 1835 Verstedelijking he eft het groen de stad uitgedreven - 2009 



Eindhovensch Kanaal: ruggengraat voor groene lob 

Bestaande groene lobben in de stad 

Aan de rand van de stad is een grote hoeveelheid groen te vinden. Naarmate de aandacht wordt 
verschoven richting het centrum, neemt de aanwezigheid van grotere groenstructuren echter sterk at. 
De Dommel is eigenlijk de enige groene (beek-)structuur die behouden is gebleven ondanks de groei 
van de stad. 
De Dommel stroomt langs de oostkant van het centrum in noord-zuidelijke richting. Op verschillende 
locaties zijn parken ontstaan in het beekdal. In het zuiden komen de Tongelreep en de Dommel samen; 
het tussengelegen gebied staat bekend als 'Genneper Parken'. Tal van in- en extensieve vormen van 
recreatie vinden hier plaats. Aan de noordelijke grens van het park mondt het uit in Stadswandelpark 
Looiakkers. Ten noorden van de stad stroomt de Dommel over het universiteitsterrein langs twee grotere 
parken, te weten de Karpendonckse plassen en het Wandelbos Eckart. 
In het noordwesten bevindt zich een bosrijk gebied. Het Philips de Jongh Park, dat naast een rustig 
wandelbos tevens het trainingscomplex van PSV (voetbal) huisvest, en Landgoed de Wielewaal. Het 
Philips van Lenneppark en Welschap worden hier ruimtelijk gescheiden door de A2. Een aantal haakse 
structuren, te weten de spoorzone en een tweetal lanen, verbinden de parken met de omringende 
wijken en, in mindere mate, met het centrum. 

'Groen' in Eindhoven Verschillende initiatieven aan de Dommal 35 
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Potentieel nieuwe groene lob 

Vanuit het oosten prikt het Eindhovensch Kanaal de stad in, waar het ter hoogte van de 
Dommel aan het centrum grenst. De, van oudsher dominante, transportfunctie gaf de kades 
in het stedelijk gebied een stenig uiterlijk. Sinds het kanaal echter in 1974 werd ontheven van 
zijn transportfunctie, transformeerde een deel van de oevers tot zachte, groene oevers. Met 
name buiten de ring is dit waarneembaar, al is het beeld nog gefragmenteerd. 
Op een aantal locaties binnen de ring zijn de kades door diverse herstructureringen anders 
ingericht. Daarbij is ingezet op het verblijfskarakter en krijgt langzaam verkeer de prioriteit 
boven snel verkeer. Dit komt terug in de inrichting van het straatprofiel, waar een toename van 
het aantal bomen bijdraagt aan het versterken van het groene karakter. Ook hier geldt dat de 
groene aankleding over de totale lengte nog gefragmenteerd is. 

TongeIres9stf'88t Ring 
SpOt" 

De kades van het Eindhovensch Kanaal kleuren met name buiten de ring steeds groener 

Groene aankleding van het gebied aan het kanaal Zachte (groene) oevers tussen de ring en het spoor 



Wanneer verder wordt uitgezoomd, blijkt het Eindhovensch Kanaal centraal in een groen gebied te 
liggen dat zich tussen Eindhoven en Helmond begeeft. Dit groene gebied bestaat hoofdzakelijk uit 
de ruimte die wordt opgespannen door een tweetal natuurlijke beekdalen en een aantal historische 
linten. 
Bij het afgraven van het 13,9 km lange kanaal, is destijds zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
bestaande structuren. Waar mogelijk zijn deze haaks doorsneden. Voor een aantal verbindingswegen 
tussen dorpen betekende dat bruggen uitkomst baden. De Kleine Dommel en de Goorloop (beken) 
werden middels duikers onder het kanaal door geleid. 
De opgespannen ruimte is in de loop der jaren in geringe mate opgeslokt door verstedelijkingsprocessen. 
De centra van de omringende dorpen bevonden zich namelijk op significante afstand van waar het 
kanaal gegraven is. Langs de onderlinge verbindingswegen werd wei gebouwd, maar in zeer lage 
dichtheden. In de achtergelegen gebieden ontsponnen zich nauwelijks bouwinitiatieven, waardoor de 
tussenruimtes voornamelijk uit natuur bleven bestaan. 
Wat betreft de beekdalen kan eenzelfde logica worden aangehaald die eerder naar voren kwam bij de 
analyse van het Dommeldal. Laag gelegen gebieden waren door het natte karakter minder geschikt am 
op te bouwen. 

Groen middengebied lussen Eindhoven en Helmond 37 



In een later stadium zou de bebouwing, vlakbij de dorpcentra, wei de weg vinden richting de 
beekdalen; daarbuiten slechts in geringe mate. 
Het groene beeld zal naar verwachting ook in de toekomst blijven bestaan. Vanuit zowel de regio 
als de provincie wordt het gebied beleidsmatig 'beschermd'. Het SRE (Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven), dat vanuit het belang van Eindhoven, Helmond en nog 19 omringende 
gemeenten handelt, heeft het gebied geetiketteerd als groen middengebied. Dit etiket houdt in 
dat het gebied dient te fungeren als groen uitloopgebied voor de stedeling en als ecologisch 
transportgebied. Voor laatstgenoemde is de aaneenschakeling van groengebieden essentieel. 
Beleidsmatig is dat vastgelegd in (de provinciale uitwerking van) de Ecologische HoofdStructuur. 
Hierdoor worden zowel concrete gebieden, als verbindingszones, aangemerkt die behouden 
moeten blijven. Het groen middengebied is hiermee gegarandeerd van een toekomst. 

38 8ij het afgraven van het Eindhovensch Kanaal zijn een aantal verbindingswegen en beekda/en doorsneden 
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Beekdalen en gebieden lussen de verbindingswegen behouden natuurlijke kwalileiten 

Oude verbindingswegen slechts in lage dichlheid bebouwd 
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Beekdal grenst aan het kanaal EHS als beleidsmatig instrument ler behoud van natuurwaarden 39 



Toegankelijkheid groen middengebied voor stedeling 

In het groen middengebied ligt een recreatief (fiets)netwerk, waarmee het toegankelijk en 
zichtbaar wordt voor dorpelingen en stedelingen. Voor de Eindhovense stedeling uit het oosten 
speelt het Eindhovensch Kanaal daarin een belangrijke rei. Langs het kanaal zijn tragmenten 
van de voormalige jaagpaden getransformeerd tot (on)verharde fietspaden, welke onderdeel 
uitmaken van het netwerk. Andere toegangswegen tot het middengebied lopen via bebouwd 
gebied en zijn dus minder rustiek en green qua uiterlijk. Daarin is de route langs het kanaal 
uniek. 
De diverse kwaliteiten die het gebied bevat, worden aan de stedeling gepresenteerd vanaf 
de paden langs het kanaal. Daarin is een afwisseling waarneembaar tussen verschillende, 
onbebouwde, natuurlijke structuren (beekdalen, bossen), bebouwde linten en aangrenzende 
bebouwing (industrieterreinen, woningbouw en recreatieve functies). Het beeld kan 
onderverdeeld worden naar gelang de dominante functie en uitstraling van de kanaaletalage: 
greene natuuretalage, greene bedrijfsetalage, stenige bedrijfsetalage en een greene 
verstedelijkingsetalage. Bedrijventerrein 'De Kade' raakt aan beide bedrijfsetalages. Voor het 
de stad intrekken van het middengebied, en daardoor de kwaliteiten ervaarbaar te maken voor 
de stedeling, zal met name de druk op het 'greener inrichten' van de stenige bedrijfsetalage 
toenemen. 

40 De ervaring van het middengebied bekeken vanuit de (jaag)paden parallel aan het kanaal. 



Verschillende ela/ages aan hel kanaa/ 

Groene bedrijfsela/age 

Recreatief {Fiets)nelwerk verschaft loegang 101 hel middengebied Groene naluurela/age 41 



Door de verwachte toename van het groene karakter aan het kanaal en door de druk van de 
verstedelijking, zal de relatie tussen de kanaalzone en omringende woonwijken intensiveren. 
Momenteel worden de kwaliteiten van het groen middengebied echter maar met mate 
ervaren door de stedeling. Tussen de woonwijken en de routes aan het kanaal in, is 'De 
Kade' gesitueerd. Het bedrijventerrein vormt een ruimtelijke barriere tussen beiden. Dit komt 
mede doordat het terrein nauwelijks oversteekbaar is door de aaneengesloten (en afgesloten) 
percelen. Daarnaast ontbreekt op dit moment een functionele relatie tussen 'De Kade' en de 
omringende woonwijken, waardoor de routing richting het kanaal niet vanzelfsprekend is. (Infra) 
Structuren parallel aan het kanaal zijn in de huidige situatie dominant. Gezien de orientatie van 
bedrijven aan het kanaal destijds, is de stad om 'De Kade' heen op eenzelfde wijze gegraeid. 
Ten behoeve van het versterken van de relatie tussen de kanaalzone en de omringende 
woonwijken, zal de druk op de fysieke begrenzing en de functionele invulling van 'De Kade' 
toenemen. Niet de overheersende parallelle structuren, maar de structuren haaks op het 
kanaal zullen hier een bepalende ral in spelen. 

! 
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42 Haakse structuren zijn belangrijk bij het versterken van de relalie tussen de omringende woonwijken en de kanaalzone 
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Eindhovensch Kanaal: ruggengraat voor recreatie 

In het middengebied zijn diverse recreatieve functies gevestigd . Het betreft zowel in- als 
extensieve vormen die op verschillende schaalniveaus hun verzorgingsgebied hebben. 
Via de routes langs het Eindhovensch Kanaal zijn deze bereikbaar. Enkele functies 
zijn sterk georienteerd op het kanaal, andere zjjn enkel bereikbaar via het kanaal. Het 
waarde toekennen van het recreatief gebruik van de zone, draagt in zekere zin ook 
bij aan de instandhouding ervan. Een functie als bungalowpark Wolfsven hecht veel 
waarde aan de natuurlijke omgeving waarin zij gevestigd is. Daarmee wordt het Ibelang 
van een groenrijke omgeving ook door private partijen ervaren. 
Met name de extensieve vorm van recreatie wordt door de Eindhovense stedeling 
uitgeoefend. Langs het kanaal wordt veelvuldig hardgelopen, gewandeld, gevist en 
gefietst. Ter versterking van het recreatieve imago van de zone aan het Eindhovensch 
Kanaal, zal verstedelijkt gebied (en dus 'De Kade') ook steeds interessanter worden voor 
deze functionaliteit. Er is al een opkomstwaarneembaarvan beide vormen van recreatie. 
Een tweetal roeiverenigingen is gelegen aan het Eindhovensch Kanaal. Daarnaast is 
zowel de tennis- als voetbalvereniging, in het plan Berckelbosch, verplaatst naar een 
locatie aan het kanaal. Middels het scheiden van langzaam en snel verkeer in aparte 
fiets- en voetpaden langs het kanaal en het plaatsen van bankjes, wordt het extensief 

In- en extensieve recreatie georienteerd aan, of bereikbaar via, het Eindhovensch Kanaal 



recreatief gebruik van de zone steeds meer gefaciliteerd. 
Bij een aantal recreatieve functies is het kanaal niet leidend 
geweest voor de orientatie. Het DAF-museum dat georienteerd 
is op de Tongelresestraat, is daar een voorbeeld van. Voor 
dergelijke organisaties is het echter interessant zich te 
presenteren aan een regionaal recreatief netwerk. Voor zowel het 
museum als voor het recreatieve karakter van het Eindhovensch 
Kanaal op regionale schaal, kan het van meerwaarde zijn om 
zich te presenteren aan het netwerk. 
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Orlenlalie van hel OAF museum, of koppe/en aan Eindhovensch Kanaa/ 

/nlensieve recrealie op hel Eindhovensch Kanaa/ 
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Opkomst van woningbouw 

Bij grotere herstructureringsopgaven in het verleden is woningbouw een belangrijke 
invulling gebleken. Momenteel zoekt woningbouw nog nadrukkelijker het gebied op, 
getuige de in aanbouw zijnde woonwijk Berckelbosch. De waarde van 'De Kade' voor 
deze stedelijke functie is in de loop der jaren toegenomen. Naar verwachting is dit 
proces nog gaande, waardoor de druk op het gebied van deze stedelijke functie verder 
zal toenemen. 

Woonvisie gemeente Eindhoven 

De gemeente Eindhoven heeft in januari van ditjaar een woonvisie (Woonvisie gemeente 
Eindhoven, 2009) gepresenteerd met uitgangspunten voor de kwaliteit en kwantiteit 
van de woningvoorraad. Uit onderzoek is gebleken dat er een tekort is aan middeldure 
en dure huur- en koopwoningen. Realisatie van dit type zou moeten bijdragen aan een 
betere doorstroming waardoor meer socia Ie woningen vrijkomen. Hier is namelijk een 
tekort aan, wat het gevolg is van slechte doorstroommogelijkheden naar het (middel) 
dure segment. 
Vanaf 201'0 verwacht de gemeente echter dat huisvesting niet Illeer kan worden 
opgevangen binnen de eigen stadsgrenzen. Voor extra uitbreidingen wordt uitgekeken 
naar de buurtgemeentes; hierbij gaat het om circa 8000 woningen. 
De vraag bestaat hoofdzakelijk uit centrumstedelijke en groenstedelijke woonmilieus. 
Met name voor laatstgenoemde verwacht de gemeente niet aan de vraag te kunnen 

Gehe,Structuree,d localleslOt wonlngbouw l planvormingg r~1 

Woningbouw (in)direct aan het Eindhovensch kanaal is steeds meer in opkomst 



voldoen . Gezien de specifieke eigenschappen zou 'De Kade' bijzonder geschikt zijn om ruimte te bieden 
aan beide type woonmilieus. 

Omringende wijken 

De wijken rondom 'De Kade' stammen uit de 50'er jaren. Met name Lakerlopen en Doornakkers zijn 
relatief eenzijdige wijken, bestaande uit een surplus aan geschakelde woningen uit het goedkope 
segment. Deze eenzijdigheid in woningtypologie heeft in de loop der jaren bijgedragen aan een 
bevolkingssamenstelling die hoofdzakelijk be staat uit bewoners met een lage sociaal economische 
status. Dit levert de nodige leefbaarheidsproblemen op getuige de bestempeling van Doornakkers tot 
'aandachtswijk'. Naast het slechte imago van de wijk draagt ook de staat waarin huizen verkeren bij 
aan het instandhouden van deze eenzijdigheid. Gegevens van het CBS en van de politie bevestigen 
dit beeld ; de gemiddelde WOZ-waarde is meer dan eenderde lager dan het gemiddelde in Eindhoven 
(maart 2005) en naar verhouding zijn er meer geweldsmisdrijven en is er meer overlast (drank, drugs, 
geluid en vandalisme). 
Er gaat voldoende aandacht uit naar het upgraden van deze wijken. In 2001 is gestart met grootschalige 
renovatie en vernieuwing van de wijk Lakerlopen. Daarbij wordt onder andere ingezet op het aanbrengen 
van differentiatie in de woningtypologie en bewoners (om zodoende ook andere sociale klassen aan te 
trekken). 
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'Herslruclureringsslalus' in Laker/open 47 



Ook in Doornakkers zijn diverse initiatieven zichtbaar die het imago van de wijk ten goede 
moeten komen. Vooralsnog wordt er voornamelijk ge"lnvesteerd in het opknappen van de 
openbare ruimte (straten en groene perken). Op den duur zal naar verwachting echter worden 
overgegaan tot herstructurering. De naoorlogse woningen zijn relatief klein en beginnen de 
grenzen van de technische levensduur te naderen. Bij de planvorming zal de grens van het 
bedrijventerrein worden opgezocht, waarbij de ruimtelijke condities interessant zullen blijken 
voor dergelijke ontwikkelingen. 
De aanwezigheid van water is een voor Eindhoven unieke eigenschap in dewoonomgevingwonen. 
Uiteraard is er het Dommeldal dat garant staat voor een natuurrijke leefomgeving. Op basis 
van de ecologische waarde, wordt het dal echter zo goed als vrijgehouden van verdere 
verstedelijking . Het centrumgedeelte van het Beatrixkanaal is (vooralsnog) volledig omringd 
door industrie en bedrijven waardoor het als woonmilieu minder geschikt is. 
Door de uitgestrektheid en de ligging van 'De Kade' in het stedelijk weefsel, zijn er zowel 
centrumstedelijke als perifere locaties aanwezig. Met name op de meer perifere locaties kleurt 
'De Kade' steeds groener. Enerzijds is er de verzachting van de oevers van het Eindhovensch 
Kanaal; anderzijds zijn er diverse Ian en in het gebied aanwezig. 
De ruimtelijke condities binnen het gebied dragen bij aan een waardeverhoging voor de functie 
van woonomgeving. Naar verwachting zal de druk vanuit de woonomgeving op 'De Kade' dan 
ook verder toenemen. 

48 Volwassen groen en hel Eindhovensch Kanaal dragen bij aan de waardeverhoging voor de funclie van woonomgeving op 'De Kade' 
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Bedrijventerrein in een stedelijke context 

Sinds de realisatie van het Eindhovensch Kanaal is de 'kanaalzone ' bedrijfsmatig 
van karakter geweest. De condities zijn echter veranderd in de afgelopen jaren zoals 
eerder al bleek. Tegenwoordig betreft het een bedrijventerrein dat omgeven is door 
woningbouw en waar andersoortige bedrijfsactiviteiten hun intrede hebben gedaan. 
Hierdoor worden er andere belangen op het gebied geprojecteerd dan voorheen. 
Dit heeft ook zijn uitwerking gehad op reeds aanwezige bedrijven. Niet langer is hun 
aanwezigheid vanzelfsprekend; het gebied dient in zijn context te worden beschouwd. 
Op basis daarvan staat de aard van de bedrijfsactiviteit steeds meer ter discussie; het 
negatief be'(nvloeden van de leefbaarheid van de omgeving kan niet langer geoor.loofd 
worden op een locatie die omringd is door gevoelige functies . 
Door de aanwezigheid van deze gevoelige functies staat tevens de open bare ruimte ter 
discussie. Met name de waarde die wordt gehecht aan de kwaliteit, representativiteit en 
inrichting ervan verschilt namelijk aanzienlijk. Wegen worden niet aileen meer gebruikt 
voor de ontsluiting van vrachtverkeer; langzaam verkeer claimt ook (verblijfs)ruimte . 
Huidige en toekomstige veranderingen geven aanleiding om het bedrijfsprofiel te 
herzien en aan te passen aan de veranderende belangen van de context. Door de sterke 
opkomst van gevoel~ge functies is het zwaartepunt gedurende het transformatieproces 
verschoven. 
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Weinig waarde hechten aan representativiteit OR Overmatig vrach/verkeer devalueert het wegdek 



Op 'De Kade' zijn circa 175 verschillende ondernemers actief. Vanuit het verleden is een aantal 
industriele functies in het gebied aanwezig. Ook de opslagloodsen stammen veelal uit vroegere 
tijden; deze kwamen leeg te staan na het vertrek van 'waterafhankelijke' bedrijven. Sinds de jaren '90 
hebben zich andere type bedrijven gevestigd. Detailhandel, design, sociaal-maatschappelijke functies, 
handelondernemers en dienstverleners hebben intrede gedaan. Nieuwe bedrijfsfuncties kunnen worden 
beschouwd als zijnde gevoelige functies. De waarde die wordt gehecht aan de leefbaarheidsaspecten 
en representativiteit van de openbare ruimte komen (in zekere hoogte) hiermee overeen. 
Op basis van de nuance van de bedrijfsactiviteit en de waarde die wordt gehecht aan de representativiteit 
van de openbare ruimte, kan tot een nieuw bedrijfsprofiel worden gekomen. Daarbij is een onderscheid 
te maken naar gewenste, ongewenste en gedoogde functies (/bedrijven). De mate waarin de 
bedrijfsactiviteit passend is in de context, bepaalt of het bedrijf gewenst of ongewenst is. Door tevens 
een categorie 'gedoogd' toe te voegen, wordt een zekere realistische component toegevoegd aan het 
geheel. 

Gewenst 
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OAF en Campina zouden gezien hun grootschalige industriele activiteiten als ongewenst 
beoordeeld kunnen worden . Gezien het belang v~~r de lokale en zelfs landelijke economie, 
is het echter ondenkbaar om deze als ongewenst te beschouwen. Oaarnaast kan ook een 
(passend) inhoudelijk argument worden aangevoerd. Ze leveren namelijk een positieve 
bijdrage aan de waterkwaliteit van het Eindhovensch Kanaal. OAF gebruikt kanaalwater als 
proceswater en loost het vervolgens (schoner) terug in het kanaal. Campina pompt grondwater 
op en gebruikt het voor hetzelfde doeleinde. Oit water, warmer en schoner dan ervoor, wordt 
ook in het kanaal geloosd. Tezamen dragen ze bij aan een verbetering van de waterkwaliteit 
van het kanaal en dus aan de verrijking van flora en fauna. 
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52 Toenemende druk van omringende en inteme gevoe/ige 'unclies op de aard van de bedrijfsactivitei/en 



Weinig waarde hechten aan representativiteit OR Opkomende druk van woningbouw en detailhandel 

Campina draagt bij aan de kwaliteit van het kanaalwater De mandarijneend beschouwt het kanaa! a!s haar habitat 

Inrichting en gebruik van de openbare ruimte veranderl Toetreding van andere verl<eersdeelnemers 53 



Te varen koers 

Een brug naar een volgende transformatiefase 

'De Kade' is al sinds een paar decennia een gebied in transformatie. 8epaalde functies 
hebben door veranderende condities op een gegeven moment het gebied verlaten en 
andere functies zijn er voor in de plaats gekomen. Dat proces verliep op autonome 
wijze. Er is geconstateerd dat, gezien de huidige beleidskeuzes en de fysieke context, 
het autonome transformatieproces stagneert. De huidige situatie wordt gefixeerd en er 
wordt geen ruimte gelaten voor andere functies in het gebied behalve bedrijfsfuncties. 

Een blik naar de toekomst maakt echter duidelijk dat, naast de huidige functionaliteit, 
er nog een aantal andere functies is waarvoor geldt dat 'De Kade' een interessante 
vestigingslocatie zal zijn . Vanuit meerdere schaalniveaus zullen naar aile 
waarschijnljjkheid ruimtelijke claims op het gebied ontstaan dat nu bedrijventerrein 'De 
Kade'heet. 

Hieraan ten grondslag ligt een aantal ontwikkelingen. De belangrijkste is wellicht de 
verstedelijking die het terrein in de loop der jaren heeft omringd en in toenemende 
mate de grenzen van het gebied opzoekt en overschrijdt. Daarnaast speelt de 
functieverandering van het Eindhovensch Kanaal een belangrijke rol. Het kanaal, 
dat van oudsher diende als transportmedium, is getransformeerd tot een element dat 
steeds meer natuurwaarden en recreatieve functies aan zich bindt. De waarde van het 
aangrenzende gebied neemt hierdoor voor bepaalde functies verder toe. 

Door het realiseren van een aantal ruimtelijke ingrepen op verschillende schaalniveus, 
worden condities geschept teneinde een autonoom transformatieproces van 'De Kade' 
op gang te brengen. 
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STRATEGIE - Transformatieproces ontlokken 

De schaal waarop een ruimtelijke ingreep consequenties heeft, loopt uiteen. Door 
op meerdere schaalniveaus het stedelijk raster aan te passen, wordt de kans een 
volgende transformatiefase te ontlokken grater. 
Zoals eerder al bleek zijn er momenteel diverse beperkende factoren in het gebied 
aanwezig waardoor verdere transformatie uitblijft. Concreet zijn deze beperkende 
factoren het eerder genoemde 'netwerk van machientjes' en de 'hindercirkels'. Beide 
dragen bij aan het instandhouden van een huidige functionaliteit; andersoortige 
ontwikkelingen worden buiten het gebied gehouden. Beleidsmatige keuzes die 
als belemmering worden beschouwd, zullen buiten de strategie worden gehouden 
aangezien de invloed die daarop uitgeoefend kan zeer summier is. 
Naast het oplossen van fysieke beperkingen, wordt tevens extra ontwikkelingspotentieel 
aan het gebied toegevoegd. Daarbij is geen sprake van het oplossen van een bepaalde 
prablematiek. 'De Kade' wordt aangesloten op een stedelijk netwerk waarmee een 
karaktertransformatie wordt verwacht. Binnen de huidige situatie ligt het terrein als 
het ware verscholen aan de achterkant van de stad; door in te grijpen in het stedelijk 
weefsel zal het geleidelijk transformeren tot een voorkant. 
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Van achterkant naar voorkant 

Inleiding 

De buitenste ringbaan kent, ter hoogte van 'De Kade', een dubbel bereikbaarheidsprofiel. 
Via een parallel gelegen ventwegstelsel wordt het bedrijfsverkeer momenteel ontkoppeld 
van het doorgaande stadsverkeer. Aan de realisatie van dit stukje ringweg, lagen vooral 
(modernistische) functionele argumenten ten grondslag. Door op een viertallocaties de 
infrastructuur onder de ring door te laten lopen, werd het terrein in oostwestelijke richting 
aan elkaar gekoppeld. In noordzuidelijke richting geschiedde dat enkel ter hoogte van 
de ring, door het kanaal oversteekbaar te maken. 
Er is echter gebleken dat de programmatische invulling van het terrein en de 
omringende context, aanzienlijk is veranderd . Met het oog op de huidige en toekomstige 
functionaliteit, biedt het aanleiding om de structuur van de ring rand 'De Kade' te herzien 
en zodoende het gebied aan te sluiten op een 'frantside' van de stad. Door deze ingreep 
zal nadrukkelijk ontwikkelingspotentieel aan het gebied worden toegevoegd. 

Huidige bereikbaarheid van 'Oe Kade' geschiedt via een ste/se/ van ventwegen 



Aanpassingen aan hel slelsel van ventwegen 

Nieuwe aansluiting op de ring 

Ter hoogte van de Ruysdaelbaan en de Dirk Boutslaan zal 
'de stad' gelijkvloers worden aangesloten op de ringweg . 
De Ruysdaelbaan zal, tezamen met de Tenierslaan en 
de Gabriel Metsulaan, tevens als verlengstuk van de 
binnenring fungeren. Hiertoe is een extra overbrugging 
van het kanaal noodzakelijk. Uit eerdere ontwikkelingen 
is gebleken dat bepaalde bedrijfsactiviteiten een sterke 
invloed uitoefenen op de staat waarin het publiek 
domein zich verkeert. Dit weerhoudt bepaalde functies er 
vervolgens van toe te treden tot het gebied. Het zware 
bedrijfstransport zal daarom in de toekomstige situatie 
worden gescheiden van ander verkeer. 

Aanpassen van hel bereikbaarheidsprofiel waarbij zwaar gemoloriseerd verkeer wordl gescheiden van hel overige verkeer 59 



De gelijkvloerse aansluiting van de Ruysdaelbaan op de ring 
vraagt ook binnen de huidige ontwikkelingen al nadrukkelijk 
de aandacht. Door de realisatie van Berckelbosch, dienen 
900 extra huishoudens te worden ontsloten. Bestaande 
wegen in de wijk Doornakkers zijn enerzijds niet ingericht 
op de belasting van extra vervoersbewegingen en vormen 
anderzijds slechts een indirecte verbinding met het 
infrastructureel netwerk van de stad. 

Binnen de ontsluitingsstructuur van de stad zijn de 
radialen, beide ringwegen en de randweg bepalend . Het 
verbinden van de binnenring ter hoogte van 'De Kade', kent 
consequenties voor de ontsluiting op stadsniveau . 

In de huidige situatie wordt het lokale verkeer dat de ring De Gabriel Melsulaan. TenierslaanenRuysdaelbaan 

als bestemming heeft, ontsloten via de Tongelresestraat en maken onderdeel uil van de binnenring 

de Geldropseweg. Het genereren van extra aansluitingen 
op de ring, zal dezelfde hoeveelheid verkeer gelijkmatiger verdelen. Er zal echter een toename 
zijn van 'extern verkeer', dat zich vanuit het zuiden van de stad richting de ring begeeft en 
de binnenring als alternatief kiest. De doorstroming op de ring zal echter niet significant 
stagneren. Ten eerste komt het aantal extra aansluitingen op de ring per saldo slechts op een 
uit. Direct ten noorden van de aansluiting' met de Geldropseweg is namelijk een situatie met 
VRI's (Verkeers Regel Installatie) verdwenen (bestaande ventwegen worden via een nieuwe 
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60 Huidige veNoerss/romen I/nfras/ruciurele veranderingen I Toekomslige veNoersslromen I hebben invloed op afname verkeersbelasling op de ring 



aansluiting met de ring ontsloten). Ten tweede zal als gevolg 
van zowel de nieuwe randweg om Eindhoven (scheid en van 
bestemmings- en doorstroomverkeer), als de verbreding van de 
N279, met name het noord-zuid georienteerde verkeer over de 
ring afnemen. 

Weinig bedrijven zijn zichtbaar georilinteerd aan de ring; 
het vroege stijgen is daar mede debet aan 

Voor de zone rond de ringweg betekent dat een nieuwe relatie 
ontstaat tussen de aangrenzende bebouwing (bedrijven en 
woningen) en de ringweg an sich. Door het later stijgen van 
de ringweg, verbetert de zichtrelatie op maaiveldniveau. In de 
huidige situatie ontstijgt de ringweg namelijk al in een vroeg 

, j( 

Relatie met het maaiveld is ontstaan door 'rankere ring' 

Verandering van de orientatie van bebouwing aan de ring 

stadium het maaiveld. 
Daarnaast dragen de extra infrastructurele aansluitingen op 
de ring bij aan een verbeterde bereikbaarheid van 'De Kade' 
en dus aan een beter (lander) vestigingsklimaat. Met name 

- voor bedrijven die waarde hechten aan de zichtbaarheid van 
een locatie is dit interessant; reeds gelokaliseerde automotive 
branche is daar een goed voorbeeld van. 

61 



Straatprofiel herzien 

Het straatprofiel van respectievelijk de Ruysdaelbaan, Tenierslaan en Gabriel Metsulaan wordt 
herzien in het nieuwe plan. In de huidige situatie zijn de straten breed opgezet; iets wat vanuit 
de industriele geschiedenis van de zone te verklaren is. De oude profielbreedte wordt als 
uitgangspunt genomen voor het nieuwe profiel. Oit vanwege de stedelijke ontsluitingsfunctie 
die de binnenring bekleedt; een zekere profielbreedte is nodig om het verkeer op te kunnen 
nemen. 
Zoals de naam van de straten doet vermoeden, is volwassen groen aan weerszijden van de 
straten aanwezig. Oit geldt overigens ook voor de Ruysdaelbaan, ondanks zijn naam. Oit zal 
behouden blijven in de toekomstige situatie waar het naast een 'straataankledende' rol tevens 
bijdraagt aan de ruimtelijke continuering van de binnenring. 
V~~r verschillende vervoersstromen zal z'ichtbaar plaats worden geboden in het nieuwe 
straatprofiel. Zodoende wordt gehoor gegeven aan enerzijds een bestaande, en anderzijds 
een toekomstige, functionele diversiteit op 'De Kade'. 

1) Ruysd80lbaan 

--------
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62 Nieuwe oriiintatie aan de 'binnenring' voor aangrenzende bebouwing 



ui/gangsposi/ie 

Baslaanda slraalprofialan zijn ruim opgezel en bevallen 
volwassan groen. Oil diant als basis voor het niauwa 
straatprofiel waar aan varschillende vervoersstroman 
ruimta wordt geboden. 

E 

vervoersstromen 

Ooorsnades van Ie herontwarpan slraalprofielen 
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De uiterlijke verandering van de wegen en het onderdeel uitmaken van de binnenring, brengt 
een zekere mate van representativiteit met zich mee. Aangrenzende bebouwing krijgt een 
andere, stedelijkere, orientatie dan voorheen . Naar verwachting zal dit zowel nieuwe initiatieven 
ontlokken, alsmede investeringen in bestaande bebouwing. Deze vorm van transformatie is 
een uiting van de verschuiving van een achter- naar een voorkant.Het herprofileren van de 
Ruysdaelbaan buiten de ring wordt doorde ontwikkeling van Berckelbosch al impliciet ge"initieerd. 
De toetreding van andere dan hoofdzakelijk bedrijfsgeorienteerde, verkeersdeelnemers is 
hiermee een voldongen feit. 
In de huidige situatie is de Ruysdaelbaan aangesloten op het ventwegenstelsel parallel aan 
de ring. Het verschaft 'De Kade' zodanig zijn bereikbaarheid. Aangelegen bebouwing kent een 
afwisselend karakter. Het loopt uiteen van blinde gevels en achterkanten tot voorkanten. 
Door de straat een directe aansluiting met de ring te verschaffen, verandert het vestigingsklimaat 
in het gebied. Een verbeterde bereikbaarheid en een verhoogde zichtbaarheid maakt het 
gebied interessant voor functies die hier waarde aan hechten. Het verhoogt daarentegen ook 
de druk op reeds aanwezige bedrijven die daar minder waarde aan hechten. Oat betreft in veel 
gevallen juist de bedrijven die zich vestigen in de panden met blinde gevels of achterkanten. 
Middels het herprofileren van zowel de Ruysdaelbaan als de Quinten Matsyslaan (verlengde) 
wordt uiting gegeven aan de nadrukkelijke toetreding van woningbouw in het gebied. Het 
faciliteert de diverse vervoerstypes die zich verplaatsen binnen het gebied en van en naar de 
ring. Daarnaast wordt zoals reeds benoemd andersoortige ontwikkelingen ontlokt, waarmee 
wordt aangestuurd op een volgende transformatiefase. 

Bebouwing oriente eft zich afwisselend aan de Ruysdaelbaan 
Direcle aansluiting op de ring ve~e druk op bedrijven die zich 
vesligen in panden met blinde gevelslachterkanten 



gevesligde bedrijven vervoersstromen gebruik maken van de laan 

Ruysdaelbaan - oude situatie Ruysdaelbaan - ander pronel binnen bestaande ruimte 65 



Netwerken openbreken: m,achientjes herinvullen 

Inleiding 

Middels het ingrijpen in de structuur van de vormvaste netwerken, wordt getracht 
ontwikkelingen te ontlokken. Zoals eerder al is beschreven be vat 'De Kade' hoofdzakelijk 
nog grate netwerken. Doordat deze uit meerdere machientjes bestaan, is de kans zeer 
minimaal dat andersoortige ontwikkelingen zich in het netwerk vestigen . Naarverhouding 
kan een vrijkomend machientje voor weinig omslag zorgen als er in hetzelfde netwerk 
nog een x-aantal machientjes zitten met eenzelfde korrelgrootte en functie. 
Met het openbreken van de netwerken wordt het totaalnetwerk opgedeeld in een 
aantal kleinere (deel)netwerken. Zo ontstaan nieuwe clusters met mogelijk nieuwe 
karakteristieken. Door het herinvullen van een of meerdere machientje(s) met publiek 
domein kan tevens het aantal orientatiemogelijkheden voor reeds gevestigde bedrijven 
toenemen. Indien aangrenzende functies hier positief op reageren vergraot het 
uitwerkingsgebied van de ingreep. Machientjes in hetzelfde netwerk, of zelfs in andere 
netwerken, zullen hier mogelijk op reageren. 
Er is een drietal locaties binnen een netwerk waar ingegrepen mogelijk zijn, namelijk 
aan de kopse kant, binnenin en aan een langszijde. Voordeel van de kopse kant 
is dat er slechts enkele naastgelegen functies zijn. Hierdoor bepaalt een nieuwe 
invulling eerder het totale straatbeeld en kan het zodoende de richting van volgende 
transformaties 'bepalen'. Bij het van binnenuit afbrakkelen van een netwerk zijn er naar 
verhouding meer omringende functies. Deze blijven in sterke mate bepalen wat voor 
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Kopse kanl van hel ne/werk Van binnenuit hel nelwerk opbreken Zijdelings aan hel nelwerk s/eule/en 



nieuwe invullingen mogelijk zijn. Het op een centrale plek openbreken van een netwerk, heeft tot gevolg 
dat er een definitieve splitsing van een totaalnetwerk plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot een ingreep 
aan een langszijde van een netwerk. Eem nieuw netwerk wordt gevormd, maar de kans dat het totaal 
opgebroken wordt, is zeer summier. Tevens is de invulling ervan inflexibeler dan bij de andere twee 
vormen. Door aangrenzende bebouwing dient men rekening te houden met de aanwezigheid van twee 
zijkanten en een achterkant. 
Om gevoelige functies toe te laten in het gebied en zodoende een divers transformatieproces op gang 
te brengen, zal in een enkel geval een bedrijf dat een hindercirkel veroorzaakt uitgekocht moeten 
worden of gevraagd worden een aanpassing te doen om de hinder te reduceren. Anders blijft de 
programmatische invulling beperkt tot de huidige dominante functionaliteit. 

Formele hinderciri<els beperi<en de programmatische invulling bij vrijkomende machientjes of netwerken 67 



Netwerken openbreken en hinderreductie 

1) Locatie Ruysdaelbaan (binnen de ring) 

Momenteel orienteert de bebouwing zich aileen 
op de Ruysdaelbaan en de Kanaaldjjk Noord. Aan 

J eerstgenoemde grenst tevens de wijk Lakerlopen. De 
afgesloten bedrijfspercelen zorgen ervoor dat de beweging 
vanuit de wijk naar het kanaal en vice versa aileen 
mogelijk is via de Tenierslaan. In het verlengende van een 
woonstraat wordt een drietal machientjes uit het netwerk 
gebroken; hiermee is een doorsteek naar de kanaalzone 
gerealiseerd. Ais gevolg van deze doorsteek wordt de Hinderciri<e/s bij de /ocatie Ruysdae/baan 

kanaalzone voor inwoners van de wijk beter bereikbaar, 
waarmee op grote schaal andere gebruikers worden ge·introduceerd. Oit zal vervolgens 
zijn uitwerking hebben op het verdere verloop van het transformatieproces. 
Met het openbreken van het netwerk wordt voor aangrenzende functies een nieuwe 
orientatiemogelijkheid gerealiseerd. Tevens wordt publiek domein toegevoegd dat 
enerzijds het straatbeeld aankleedt en anderzijds als gekoppelde ruimte aan het kanaal 
kan worden beschouwd. Hiervoor is het wei noodzakelijk om TNT via de oostzijde van 
het gebouw te ontsluiten . Oankzij de uitplaatsing van SmurfitKappa is dit mogelijk. Oeze 
uitplaatsing geschiedtop basis van argumenten die betrekking hebben op de leefbaarheid 
van het gebied. In de 'Koepelvisie Bedrijventerreinen Eindhoven' is aangegeven dat 
uitwisseling van bedrijven, tussen bedrijventerreinen onderling, mogelijk moet zijn 
indien er een dringende noodzaak bestaat. Op basis van de negatieve invloed die het 

\ 
Door het openbreken van het netweri< ontstaat een doors/eek 
van de woonwijk naar de kanaa/zone 

Oude situatie aan Gabrie/ Metsu/aan: afges/oten perce/en 



bedrijf uitoefent op de leefbaarheid binnen het gebied, wordt dit beschouwd als een dringend geval. 
De totale hindercontour die het gebied overlapt wordt daarmee gereduceerd, waardoor mogelijkerwijs 
gevoelige functies toetreden tot 'De Kade'. 
Ook Campina veroorzaakt formeel (geluids)hinder; onder andere gezien de bijdrage die het bedrijf 
levert aan de kwaliteit van het kanaalwater zal het echter op deze locatie blijven. 
Het totaalnetwerk dat opgespannen werd tussen de Tenierslaan, Ruysdaelbaan, Jeroen Boschlaan 
(ventweg) en Kanaaldijk Noord is aan de hand van deze strategie opgedeeld in een tweetal kleinere 
deelnetwerken. Tevens is een tussengebied toegevoegd dat verblijfswaarde en orientatiemogelijkheden 
met zich meebrengt. Door een reductie van de totale hindercontour die het gebied overlapt, is het 
tevens mogelijk voor gevoelige functies intrede te doen in het gebied . 

~ -------

Orienta lie van bebouwing aan Kanaaldijk Noord en Ruysdaelbaan 
Nieuwe orientatiemogelijkheden en contact met de 
kanaalzone ontstaan naar aanleiding van de ingreep 69 
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Hindercirl<el len gevolge van bedrijfsactivileilen (SmurfiIKappa) 

Campina wordl o.a. gedoogd gezien de waarde voor hel gebied 
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Na uilplaalsen SmurfilKappa reduceert de hindercirl<el 

Doorbraak bij Ruysdaelbaan vanaf hel kanaal 
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Netwerken openbreken en hinderreductie 

2) Locatie Gabriel Metsulaan (binnen de ring) 

In de huidige situatie loopt de Gabriel Metsulaan 
in noordelijke richting dood op het Eindhovensch 
Kanaal. Enkele aangelegen functies orienteren zich al 
nadrukkelijk aan de weg. Met name Bureau Jeugdzorg 
en een interieurarchitect presenteren zich aan de 
open bare ruimte. Voor naastgelegen functies geldt dit 
niet; afgesloten en blinde percelen bepalen het overige 
straatbeeld. 
Met de continuering van de binnenring wordt al een nieuwe Grolere nelwerken: localie Gabriel M-/aan 

vorm van stedelijkheid ge·introduceerd. Door tevens het netwerk open te breken op een 
centrale locatie, wordt ook van binnenuit een ontwikkeling ge"lnitieerd. Het vrijgekomen 
machientje wordt ingevuld middels publiek domein dat enerzijds verbljjfskwaliteit en 
anderzijds orientatiemogelijkheden toevoegt. Door het realiseren van een doorsteek 
in het netwerk, wordt een mogelijke vervoersstroom vanuit de Irisbuurt richting de 
kanaalzone gefaciliteerd. Hiervoor geldt, evenals bij de vorige locatie, dat een toename 
van verschillende gebruikers in het gebied een diversere ontwikkeling ontlokken. Het 
transformatieproces wordt hiermee indirect be·invloed. 

~ 
Huidige silualie - Gabriel Melsulaan: afgeslolen percelen en 
enkele orienlalie aan de weg 

Toevoegen van publiek d~er opengebroken nelwerk 
heefl zijn uilwerking aan (injdirecl grenzende bebouwing 



Door he/ openbreken van he/ netwerk is een doors/eek gerealiseerd van 
de kanaalzone naar de Irisbuurl 

(jaonel MerSUlaan - verollpsKWaurelr en onenralle aan ae nana van meuw 
/oegevoegd publiek domein 

In een later stadium zal deze ingreep wellicht ook zijn 
uitwerking hebben op tegenover gelegen machientjes 
of zelfs netwerken . Het toegevoegde publieke domein 
draagt samen met de geherprofileerde straat bij aan 
een andere uitstraling. Het huidige vestigingsklimaat 
van de locatie verandert daardoor ook. 

73 



Toekomstig gebruik faciliteren 

Herprofilering Kanaaldijk Noord (buiten de ring) 

De netwerken die zich bevinden tussen de 
Ruysdaelbaan, de Quinten Matsyslaan, de 
Kanaaldijk Noord en de ring (buiten de ring) worden 
gedomineerd door de aanwezige bedrijven. Gezien 
de huidige bedrijfsactiviteiten wordt het totale gebied 
overlapt door hindercirkels. Toetreding van andere Diverse hindercirke/s overlappen hettola/e gebied 

dan de huidig aanwezige functies in het gebied is dan ook onmogelijk. Het uitplaatsen 
van een bedrijf biedt geen soelaas; het gebied wordt dan nog altijd overschaduwd door 
de overige hindercirkels. Er kan geconcludeerd worden dat, in dit deel van 'De Kade', 
bedrijvigheid nog altijd dominant is. 
Een belangrijke ontwikkeling in het oosten (Berckelbosch) betekent dat het gebied 
echter wei op een andere wijze gebruikt zal gaan worden . Ontsluiting van gemotoriseerd 
verkeer zal grotendeels via de Ruysdaelbaan en Quinten Matsyslaan geschieden. De 
oeverzone van het Eindhovensch Kanaal zalln toenemende mate het langzaam verkeer 
in zich opnemen en tevens als recreatief element fungeren. Het feit dat de wegen langs 
het kanaal voorzien in een rechtstreekse verbinding met het stadscentrum, speelt hierin 
een belangrijke rol. 
Door het dwarsprofiel (van kanaal tot aan de bebouwing) aan te passen aan een te 
verwachten diverser gebruik, wordt zichtbaar uiting gegeven aan de veranderingen die 
in het gebied gaande zijn. Primair zal de straat blijven fungeren als ontsluitingsmedium 
voor aangelegen bedrijven; in de groene oeverzone van het kanaal wordt het langzaam 
verkeer gefaciliteerd. 
In de toekomst zal de druk vanuit het nieuw ge'introduceerde gebruik wellicht toenemen. 
Ais het groene karaktervan de oeverzone voor aangrenzende woonwijken in toenemende 
mate van waarde wordt, zal de aansluiting tussen beiden ter discussie komen indien 
machientjes of netwerken vrijkomen. Op een dergelijke wijze wordt invloed uitgeoefend 
op het verdere transformatieproces waarin 'De Kade' zich bevindt. 



bedrijfsverkeer 

Primair de Kanaaldijk Noord bedrijfsgerela/eerd verkeer on/slui/en 

--
125 10 20 40m 

Huidig proliel van Kanaaldijk Noord 

Op de route richting het centrum zallangzaam verkeer in kwan/itei/ /oenemen door de 
rea/isa/ie van 8erckelbosch; de groene kanaaloever speel/ een beeldbepalende rol langzaam verkeer 



Conclusie 

Consequenties van de strategische interventies 

Aan de hand van diverse strategische interventies is het gebied in zekere zin 
opengebroken en zodoende getracht transformaties te ontlokken. Daarbij is op 
meerdere schaalniveaus ingezet. 
Met de aansluiting van de Ruysdaelbaan op de ring wordt op intense wijze 
ontwikkelingspotentieel toegevoegd aan het totale gebied. De ontsluiting van 'De kade' 
geschiedde in de oude situatie via het ventwegstelsel; hiermee bleef het gebied tot 
een achterkant binnen de stad fungeren. Door de aansluiting met de ring wordt een 
conditie geschept die bijdraagt aan de verdere transformatie van het gebied naar een 
voorkant. Direct aan de weg gelegen bebouwing is hierdoor voorzien van orientatie op 
een stedelijke ontsluitingsweg, waarmee de zichtbaarheid en representativiteit van het 
gebied tevens wordt opgewaardeerd. 
Om dit proces kracht bij te zetten en ervoor te zorgen dat ook de machientjes achter de, 
aan de weg grenzende, bebouwing meeprofiteren van de ontstane ontwikkelingspotentie, 
is op een tweetal locaties het bestaande netwerk opengebroken . Het opsplitsen heeft 
tot gevolg dat kleinere deelnetwerken ontstaan waar een eigen identiteit :kan ontstaan, 
onafhankelijk van het geheel. Diversere functies kunnen hierdoor toetreden in het 
gebied. Daarnaast wordt middels het toevoegen van publiek domein ge"lnvesteerd in 
verblijfskwaliteit. Het doorbreken van het netwerk aan de Ruysdaelbaan versterkt ook 
de relatie tussen de wijk en de zone aan het kanaal. 
Dit zal een toename in diversiteit betekenen wat betreft het type gebruiker in het gebied. 
De waarde die functies hechten aan het gebied transformeert vervolgens naar gelang 
de intensiteit van het (gewilde) gebruik. Hiermee verandert ook de druk die uitgeoefend 
wordt op de aard van de invulling van vrijkomende machientjes of netwerken. Eerdere 
transformaties in het gebied bevestigen dit principe. 
Het gebied buiten de ring wordt gekarakteriseerd en gedomineerd door de aanwezige 
bedrijven. Door de realisatie van Berckelbosch zal echter een ander gebruik worden 
ge·introduceerd. Een toename van het aantal langzaam verkeersbewegingen en het 
recreatief gebruik van de kanaaloevers ligt in de lijn der verwachtingen. Het gebied wint 
hiermee aan diversiteit, dat op den duur mogelijk bijdraagt aan een andere functionele 
invulling. 



De strategische interventies dragen bij aan het enerzijds toevoegen van ontwikkelingspotentieel en 
het anderzijds mogelijk maken van ontwikkelingen. Fysieke eigenschappen van de netwerken worden 
daartoe hergeformuleerd. Hiermee is het gebied in staat zich op autonome wijze te kunnen transformeren 
naar gelang de wensen en eigenschappen van de (in)directe context. 

Een brug slaan naar een volgende transformatiefase ... 

De verschillende ruimtelijke ingrepen maken inzichtelijk waar moge/ijk het transformatieproces weer in gang is gezet 77 



Procesreflectie en Dankwoord 

Afstuderen is een interessant en divers proces gebleken. De eerste opgave zat in het 
zoeken van een opdracht of een locatie. Nadat ik die had gevonden, bleek er meer dan 
een onderwerp uit een locatie te destilleren. Zowel het veranderende karakter van het 
Eindhovensch Kanaal, als de slechte staat waarin het bedrijventerrein zich bevindt, trok 
mijn aandacht. Het bleek zaak om het binnen een bepaalde context te beschouwen en 
daar de verschillende aspecten in terug te laten komen. Nu klinkt dat volstrekt logisch 
en eenvoudig. Tijdens mijn begincolloquium leek het bijna onmogelijk. 
Tijdens het afstuderen doorloop je tal van processen . Ineens blijkt dat Wiskunde uit je 
propedeusejaar werkelijk heeft bijgedragen aan een manier van denken. Het abstract 
beschouwen van een case en daar op meerdere manieren naar kijken. Ais het zoe ken 
van een kapstok waar het hele verhaal aan opgehangen kan worden. En vervolgens 
met dezelfde 'jassen' een andere kapstok vinden die nog beter bij het totaalplaatje 
past. Voor mij is het een zeer leerzaam proces geweest waarin ik veel heb gezocht en 
uiteindelijk heb gevonden. Soms zoekrakende in mijn eigen gedachtes en er op geen 
enkele manier uitweten te komen. Soms een zetje in de rug door een interessante prikkel 
van buitenaf. Vastlopen hoort bij een afstudeerproces, wisten ook mijn begeleiders. Op 
momenten hebben ze me ook gevoed met perceptie, waardoor ik stappen kon zetten. 
Achteraf kan ik concluderen dat het op juiste momenten is geweest. Mijn dank daarvoor 
aan Bruno de Meulder, Michiel Dehaene en Sophie Rousseau. 
Direct in navolging van hen wil ik graag Andre Cools noemen als 'zetjesuitdeler'. Een 
ware toevoeging bij het steeds weer uiteenrafelen van mijn verhaal en het op zoek 
gaan naar de juiste kapstokken met bijpassende jassen. Los van de 'zetjes' waren er 
ook voldoende 'steuntjes' in de rug. Afstuderen doe je gelukkig niet aileen. Ook Bas 
Smets wil ik graag bedanken voor de mooie en interessante discussies over zowel 'De 
Kade' als over 'La Rampa' . Ondanks het enorme verschil in het type afstudeercase 
blijken er tal van overeenkomsten in een afstudeertraject te zitten. 
Tot slot wil ik Iris van de Ven in dit rijtje toevoegen. Het was heerlijk om iemand naast 
me te hebben die ten aile tijden open stond voor weer een verhaal over 'De Kade' 
en daar tevens kritisch respons op gaf. Maar vooral mijn dank voor de emotionele 
steun gedurende het proces. Mede daardoor heb ik het proces op een prettige manier 
doorlopen. 
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