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Industrieel verleden
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in hun huid de geur van azijn
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de glasblazers en hun zonen
verschroeide wenkbrauwen

en vuur in hun longen

van mannen en vrouwen
gereedschappen

stampende machines
en bonkige fabrieken

resten alleen flakkerende beelden
en wat olieachtig dna

op de ziel van de stad 1
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In het jaar 1988, op woensdag 15 juni werd Step-
han Peter van der Wel geboren in een klein Gro-
nings dorp genaamd Blijham. Op 2 jarige leef-
tijd metselde Stephan zijn eerste steen in het 
huidige woonhuis van zijn ouders in Midwolda.

Dit Oost-Groningsdorp, Midwolda ligt in een land-
streek dat de naam: het Oldambt draagt. Het 
Oldambt is van oorsprong een landbouwstreek 
met een rijke maar ook roerige geschiedenis.

Een op het platteland opgegroeide jongeman, die 
timmeren van een jongs af aan al uitermate interes-
sant vond. Al op jonge leeftijd kon hij nieuwsgierig 
toekijken hoe timmerlieden een bouwwerk bouw-
den. Het boerenleven heeft hem altijd getrokken. 
Het grote materieel en de langgerekte akkers. De 
hele dag frisse lucht en het genieten van kleuren 
die zich uitspreiden over de langgerekte akkers vol 
met tarwe, gerst, aardappelen en de pracht gele 
koolzaadvelden. Met her en der afwisselende groe-
ne grasvelden, waar zwart en roodbonte melkkoei-
en grazen. Ook de polders met de languitgestrek-
te zeedijken, die ons beschermen voor de zee. In 
het Groningsdialect zeggen we dan ook: Grunn 
mien stad en laand (Groningen mijn stad en land).

Na het doorlopen van de middelbare school, waar hij 
het VMBO-TL (Voorbereidend Middelbaar Beroeps 
Onderwijs -Theoretische Leerweg) traject doorliep, 
moest er uiteindelijk op 16 jarige leeftijd een oplei-
dingsrichting worden gekozen. Dit werd Bouwkun-
de. Gestart werd met een middenkaderberoepsop-
leiding Bouwkunde, aan het Noorderpoortcollege in 
Groningen. Voor aanvang van deze opleiding was de 
interesse er om architect te worden, echter was de 
weg die daarvoor moest worden afgelegd nog mijlen 
ver. In begin leek het zelfs buitenbereik. Ook tijdens 
deze MBO opleiding kwam steeds meer naar voren 
dat deze opleiding slechts een begin/tussenstation 
was. Na twee halfjaar durende stageperiodes – op de 
bouwplaats bij een bouwkundig tekenbureau - werd 
het steeds duidelijker. Stephan wil architect worden! 

Voordat deze missie kon worden volbracht moest 
ook het HBO worden doorlopen. De Hanzeho-
geschool in Groningen bood de mogelijkheid om 
deze hogere beroepsopleiding in drie jaar te vol-
brengen. Een verkort traject. Door hard werken en 
een inspirerende stage bij een architectenbureau 
had hij in de zomer van 2011 zijn diploma behaald.

In september 2011 was het dan zover. Tijd voor het 

laatste traject. Eerst verhuizen van het noorden naar 
het zuiden, waarna er gestart kon worden met de 
pre-master (schakeljaar). Dit schakeljaar dient ervoor 
om in korte tijd klaar te zijn voor het universitaire master 
niveau. In de pre-master zijn een drietal zogenaam-
de struikelvakken opgenomen. Calculus, Statistiek 
en Onderzoekstechnieken vormen deze barricades. 
Aan alle vakken inclusief de struikelvakken heeft hij 
met veel plezier deelgenomen. Daar waren ech-
ter wel de nodige zweetdruppels mee gemoeid.
Eenmaal deze pre-master te hebben afgesloten, zijn 
alle pijlen gericht op het behalen van de master Archi-
tecture Building & Planning aan de TU in Eindhoven.

Nu – anno 2014 - is Stephan’s droom werkelijk-
heid geworden. Het boekwerk dat u nu in uw han-
den heeft of voor u ligt, is het laatste onderdeel. 
De stap naar het ambachtelijke beroep architect 
is werkelijkheid geworden. Gedurende zijn carri-
ère hoopt hij dit vakmanschap met passie te ont-
plooien, en veel projecten te mogen verwezenlij-
ken. Zijn motto is dan ook: Leer van het verleden, 
leef in het heden, bereid je voor op de toekomst!
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Alle betrokkenen die mij gesteund heb-
ben voor en tijdens mijn afstudeerperio-
de wil ik bedanken. Er zijn een aantal perso-
nen waar mijn bijzondere dank naar uitgaat:
Mijn familie, zonder hun was de ‘reis’ naar de titel 
architect niet zo vlekkeloos verlopen. Daarom wil ik 
mijn naaste familie vader Erik, moeder Xandra en mijn 
lieve zus Renske bedanken. Zij bieden immers altijd 
een goede basis om op terug te vallen. Zonder hun 
mentale steun had ik dit einddoel niet bereikt. Zo’n 
stimulans uit de thuisbasis is van essentieel belang. 

Met veel plezier heb ik gedurende één jaar gewerkt 
in het atelier ‘Architecture of SMART Mobility’. On-
der wekelijkse begeleiding van professor Pieter van 
Wesemael en Franz Ziegler. Beide begeleiders heb-
ben een stedenbouwkundige achtergrond, hierin ligt 
hun kernkwaliteit. Dit vond ik dan gedurende het af-
studeertraject zeer bruikbaar. Aangezien mijn eigen 
afstudeerrichting architectuur is, vind ik het noodza-
kelijk om mezelf ook op dit gebied te ontwikkelen. 
Ik wil hun dan ook bedanken voor hun enthousias-
me en betrokkenheid. Op dezelfde wijze wil ik pro-
fessor Christian Rapp bedanken voor zijn bijdrage. 

Mijn trouwe huisgenoot, maar ook zeer goe-
de vriend, Nico Reuvers, hem leerde ik ken-
nen toen de studie begon in Eindhoven, hem 
ben ik zeer zeker ook mijn dank verschuldigd. 
Alle gekkigheid, die we samen hebben meege-
maakt. En het samen bereiden en verorberen van 
Bourgondische maaltijden was altijd een genot. 

Willem Schilte, een wizkid en goede vriend. Samen 
organiseerden we de reis naar New York en Boston. 
Uren werden doorgebracht achter de computer 
om de meest voordelige reis te boeken. Het is ons 
gelukt! Ook werd er tijdens het afstudeerproject 
vaak tot diep in de nacht gewerkt.. Zelfs verbleef 
je gedurende een week bij mij thuis in Eindhoven, 
om de nachten samen door te komen voor de 

deadlines. Het organiseren van ‘werkmarathons’ 
zal ik niet snel vergeten. Ook de geur van de liter-
tjes Red Bull die je consumeerde zal me bijblijven.   
Ook programmeerde je mijn honingraatstructuur in 
de gevel, omdat ik een verspringing wilde bereiken 
met een verschillende transparantie per verdieping. 
Dit heeft mij uren en dagen werk bespaard. Ons 
motto is: Doorgaan tot het gaatje! Willem, jou wil 
ik dan ook bedanken voor alle steun en toeverlaat 
die we de afgelopen 1,5 jaar hebben meegemaakt. 

Laura van Loon en Liza van Hest, de twee schatti-
ge, maar zeer zeker pittige Brabantse dames, tijdens 
het afstudeerproject zijn we zeer close geworden. 
We leerden elkaar pas kennen bij aanvang van het 
afstudeerproject. Laura zorgde een aantal keren 
dat we onderdak kregen in Helmond, waar we ge-
zamenlijk aan ons afstuderen zaten te werken. Bui-
ten de gezelligheid en ontspanning waren het lange 
serieuze werkblokken, waarin we zeer productief te 
werk gingen. Liza bracht met haar gekkigheid op 
zijn tijd de nodige ontspanning als er paniek in de 
tent was. Met name stressen voor de deadlines. Jul-
lie zijn twee goede vriendinnen van me geworden.

Guido Litjens (mijn concullega) samen een prestige 
project realiseren in Eindhoven en werken met het-
zelfde programma ArchiCAD. Dit zette ons keer op 
keer op scherp. Wie is er nu het verst? Onze dis-
cussies waren altijd intensief, vooral de discussie 
over het toepassen van groen zal mij bijblijven. Jij 
bleef altijd bij je standpunt, dat groen thuishoort op 
het platteland en niet in de stad. Is dit ook veran-
derd naar aanleiding van mijn project? Kortom een 
waardevolle sparringpartner. Uiteindelijk hebben 
we met zijn tweeën een prachtig stedenbouwkun-
dige maquette weten te maken. Bedankt Guido!

Ook Sandra Janssen-Poelman, planoloog van de 
binnenstad van Eindhoven en stedenbouwkundi-
ge, wil ik bedanken voor het informatieve gesprek 

over de ambities van de gemeente en de plan-
nen voor de Zusterflat en het achterliggende Van 
der Meulen-Ansems terrein. Tijdens het bezoek 
in het kantoorgebouw - de Kennedytoren – werd 
ik van de nodige informatie voorzien. Ook de be-
nodigde bestaande tekeningen van het gehele 
complex werden aan mij verstrekt. Dank daarvoor.
 
Evenzo dank naar Timon van der Horst, Senior ont-
wikkelingsmanager bij Bouwfonds, hem ontmoette ik 
tijdens een gesprek in het kantoor van Bouwfonds. 
Waar ik mijn afstudeerplan heb voorgelegd. Vanwaar 
de keuze voor Bouwfonds? Voordat de economische 
crisis begon was Bouwfonds in combinatie met MAB 
ontwikkelaar van mijn projectgebied. Uiteindelijk ont-
ving ik vanuit hun perspectief de nodige feedback, die 
zeer bruikbaar is geweest tijdens het verdere proces. 

En als laatste wil ik mijn overige afstudeergeno-
ten bedanken voor de close groepsvorming. Het 
maandelijks bij elkaar eten en de reis die we sa-
men hebben gemaakt naar New York en Boston. 
Het was een fijne en productieve afstudeerperiode!
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Eindhoven, de grootste stad van het zuiden en de 
meest innovatieve stad van Nederland. In het hart 
van de binnenstad liggen het Kernwinkelgebied en 
het Tramstraatkwartier. Deze twee gebieden vormen 
samen een probleem. Dit probleem wordt opgelost 
door een herziene visie, over en voor het gebied 
te beschrijven. En door de toevoeging van nieuwe 
programma’s. Door deze nieuwe invulling wordt er 
uiteindelijk een inpassing in de binnenstad van Eind-
hoven gecreëerd. 

Verschillende ontwerpbeslissingen zijn gebaseerd 
op uitspraken van sociologe Jane Jacobs, Jan Gehl 
en Jeff Speck en naar aanleiding van het onderzoek 
van twee verschillende typologieën: de overdekte 
markthal en stadslandbouw (urban farming). Met 
het theoretisch kader, de verbetering van ruimtelijke 
kwaliteit. 

Het voornaamste doel is om een locatie zo in te 
richten dat het mensen veiligheid en geluk biedt. Dit 
geldt voor alle huidige en toekomstige gebruikers, 
mensen die de stad bezoeken, die er wonen of die er 
werken. Een kwaliteitsverbetering die van kracht is, 
vierentwintig uur per dag, met inachtneming van de 
optimalisatie van mobiliteit en duurzaamheid.

De Vestdijk en het VDMA-terrein bevinden zich op de 
grens tussen het Kernwinkelgebied en maken deel 
uit van het Tramstraatkwartier. De Vestdijk vormt een 
hoofdverkeersader in het centrum van Eindhoven 
en maakt deel uit van de binnenring. Mede door de 
hoge verkeersintensiteit, vormt dit een belemmering 
binnen het gebied. Het VDMA-terrein doet dienst als 
parkeerplaats en de aangrenzende gebouwen staan 
grotendeels leeg.

Het uiteindelijke ontwerp is een combinatie van ver-
schillende facetten. Belangrijk is dat de nieuwe ge-
bouwen en het aangrenzende gebied een koppeling 
vormen in de twee verschillende stadsgebieden en 
een duurzaam karakter hebben, deze twee aspec-
ten zijn integraal met elkaar verbonden. De Vestdijk 
wordt een boulevard (De Vest boulevard) en op het 
VDMA-terrein wordt parkeren verdekt opgesteld on-
der een verhoogd landschap. Hierdoor krijgt de bin-
nenstad een groener karakter en de luchtkwaliteit zal 
verbeteren. 

De bestaande gebouwen worden herbestemd en 
gemoderniseerd, tot woongebouw (voormalig Zus-
terflat) en markthal (voormalig Luciferfabriek/Au-
tomobielbedrijf). Aan deze historische gebouwen 

wordt een markant volume toegevoegd, die dienst 
doet als urban farm (stadsboerderij) in combinatie 
met een verticaal restaurant. Het geheel vormt een 
nieuwe link tussen de twee karakteristieke gebieden, 
waardoor de missing link is weggenomen. 
Gericht op duurzame systemen, voor energie- en 
materiaalgebruik en besparing wordt de luchtkwa-
liteit verbeterd door een luchtzuiveringssysteem die 
gebruik maakt van planten in de urban farm. De in-
vloed van de zon heeft een essentiële rol gespeeld in 
de vormgeving van de bovenliggende massa. Door 
de toepassing van verschillende vides worden alle 
ruimtes voorzien van het nodige daglicht. Kortom: 
Een belangrijke toevoeging in een hoog cultureel mi-
lieu, waarin mobiliteit en duurzaamheid samengaan. 
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Eindhoven, the largest city in the South and the most 
innovative city in the Netherlands. In the heart of 
downtown ‘Kernwinkelgebied’ and ‘Tramstraatkwar-
tier’ are situated. These two areas together consti-
tute a problem. This problem is solved by creating 
a reviewed vision, about and for the area and the 
addition of new programs. This new interpretation 
creates an integration in the center of Eindhoven. 

Different design decisions are based on statements 
made by sociologist Jane Jacobs, Jan Gehl and Jeff 
Speck and following the research of two different ty-
pologies: the covered market and urban agriculture 
(urban farming). With the theoretical framework, the 
improvement of spatial quality. 
The main purpose is to create human security and 
happiness. This applies to all current and future 
users, people who visit the city, who live or work the-
re. A quality that is in effect during the day and eve-
ning. With observance of mobility and sustainability. 

Vestdijk and VDMA are located on the boundary be-
tween the ‘Kernwinkelgebied’ and ‘Tramstraatkwar-
tier’. Vestdijk is a main thoroughfare in the center of 
Eindhoven and is part of the inner ring. Due to the 
high volume of traffic, this is an obstacle within the 

area. The VDMA-site serves as a parking lot and the 
adjacent buildings are largely empty. 

The final design is a combination of different facets. 
Important is that the new buildings and the adjacent 
area form a link in the two different areas of the city 
and have a sustainable character. These two aspects 
are integrally linked. Vestdijk becomes a boulevard 
(de Vest Boulevard) and on the VDMA-site parking 
is covered under a raised landscape. This gives the 
town a greener character and air quality will improve..
The existing buildings are redeveloped and moderni-
zed into a residential building (Zusterflat) and a Mar-
ket Hall (Lucifersfabriek / Automobielbedrijf). To these 
historic buildings a striking volume is added, which 
serves as Urban farm in combination with a vertical 
restaurant. 
The whole forms a new link between the two charac-
teristic regions, making the missing link disappear.

Focused on sustainable systems for energy and 
material use and saving the air quality is enhanced 
by an air purification system that uses plants in the 
Urban farm. The influence of the sun has played a 
vital role in shaping the overlying masses. All rooms 
are provided with the necessary daylight, due to the 

application of different voids. To conclude: An impor-
tant addition in a high cultural environment, where 
mobility and sustainability go together.
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“Een stad moet zo worden gebouwd dat ze de mensen veiligheid en tevens geluk biedt.”

Afb. 3 |  Bentley uit 1928
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“Een stad moet zo worden gebouwd dat ze de men-
sen veiligheid en tevens geluk biedt.” 2

Gedurende het afstudeeratelier ‘Architecture  of 
SMART Mobility’ is de uitspraak van Aristoteles 
van grote invloed geweest. De komst van de auto 
heeft veel invloed gehad op het dagelijks leven van 
de mens. Het stelt mensen in staat om hun reisaf-
standen te vergroten. Ook de expansie van steden 
is mede te danken aan de automobiliteit. Ook heeft 
deze vorm van stedelijke groei ons shopping malls, 
motels, thema parken, fastfood industrie en een ge-
neratie van road movies gebracht.3  Eveneens heeft 
deze positieve ontwikkeling een schaduwzijde, waar-
in nadelige gevolgen naar voren komen. Denk aan 
de vele verkeersongevallen met dodelijke afloop, de 
luchtvervuiling en geluidsoverlast. Alle beschikbare 
vervoersmiddelen hebben hierin een groot aandeel. 

Door de komst van de auto moest de gangbare ste-
denbouw worden vernieuwd. In de architectuur zijn 
in deze innovatieve periode nieuwe concepten en 
utopieën bedacht (bijvoorbeeld: Broadacre City van 
Frank Loyd Wright), met verfrissende ideeën op de 
gangbare stedenbouw en architectuur. In alle ideeën 
heeft de auto een belangrijke rol gespeeld en zijn in-

vloed uitgeoefend.

In de modernistische architectuur – waar de auto 
een primaire rol speelt – heeft niet iedereen dit als 
positief ervaren. In 1961 verscheen in Amerika het 
eerste boek, geschreven door Jane Jacobs, met de 
titel ‘The Death and Life of Great American Cities’. 
Jacobs is de meest bekende criticus, die haar aanval 
op de gangbare stedenbouw en stadsvernieuwing 
Jacobs is de meest bekende criticus, die haar aanval 
op de gangbare stedenbouw en stadsvernieuwing 
richt. In deze periode heeft het modernisme, in de 
stedenbouw en architectuur zijn hoogtepunt bereikt.
In dit afstudeerwerk worden de diverse theorieën 
en typologieën over de ideale stad onderzocht. Het 
project richt zich op een typisch Nederlandse stad, 
de stad Eindhoven. In de geschiedenis en tijdens 
de ontwikkeling van deze Zuid-Nederlandse stad, 
heeft de auto een primaire rol gespeeld. Die heden 
ten dage nog duidelijk merkbaar is. Doordat Eindho-
ven in de Tweede Wereldoorlog getroffen werd door 
zware bombardementen en grotendeels werd werd 
verwoest, moest de stad in verhoogd tempo worden 
herbouwd. In die periode was de auto een populair 
vervoersmiddel. De stad werd gevormd rondom de 
auto in plaats van rondom mensen.

DoELStELLING

Thans ondervinden we hinder van deze vorm van 
mobiliteit. Een verhoogde CO2 uitstoot en veroor-
zaken van geluidsoverlast. Dit vormt aanleiding voor 
het ontwikkelen van een nieuwe strategie voor de 
binnenstad van Eindhoven. In de komende jaren 
zal de populatie steeds meer naar steden trekken, 
ook Eindhoven zal meemaken dat meer mensen in 
de stad willen gaan wonen. Eindhoven beschikt over 
een relatief beperkte ruimte in de binnenstad. Daarbij 
worden niet alle gebieden in de binnenstad optimaal 
benut. De kleine binnenstad bestaat namelijk uit 
twee afzonderlijke gebieden en vormen een missing 
link. Dit leidt tot de onderzoeksvraag:

o N D E R z o E k S v R A A G

Hoe kan een primaire verkeersader – de Vestdijk – 
worden getransformeerd in een aangenaam verblijfs-
gebied en een verbinding vormen in twee metropoli-
taanse stadsgebieden in Eindhoven?

Om een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen in 
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de binnenstad is het noodzakelijk om deze blinde 
vlek op een innovatieve manier in te vullen. Door de 
toevoeging van een nieuw programma wordt het ge-
bied opnieuw geactiveerd. Resulterend in gebieds- 
en gebouwfuncties die een connectie vormen met 
het groen karakter bij de Dommelzone, en dienst 
doen als overdekte markthal en urban farm, om de 
stedelingen te voorzien van verse voedselproducten. 
Op naar een innovatieve en duurzame binnenstad 
met een landschappelijk karakter.

opbouw

Het afstudeerverslag bestaat uit twee verschillende 
delen. Het eerste deel is het onderzoek gedeelte, 
waarin de aanleiding tot het verdere afstudeerproject 
wordt geformuleerd. In de aanleiding is een hoofd-
vraag met bijbehoren deelvragen opgesteld. Dit 
vormt  een leidraad door het gehele proces. Daar-
na volgt een essay over de Amerikaans-Canadese 
sociologe Jane Jacobs, door haar invloeden is het 
belangrijk om haar visie niet achter wege te laten. 
In het hoofdstuk ‘Typologieën’ is de focus gelegd op 
twee verschillende typologieën, die door een combi-
natie elkaar kunnen versterken. 1+1=3. De markthal, 
met zijn verschillende aspecten wordt hierin beschre-

ven. Vervolgens de Urban farm en op wat voor ver-
schillende manieren deze manier van stadslandbouw 
kan worden toegepast. Uiteindelijk resulteert dit in 
een theoretisch geschreven paragraaf over ruimte-
lijke kwaliteit. 

Na het vormen van een aantal conclusies wordt 
het tweede gedeelte van het project beschreven. 
Het tweede gedeelte is het ontwerp gedeelte, met 
een hoofdstuk over de ambitie, een onderzoek 
naar de historie van Eindhoven en een specifie-
ke beschrijving, gewijd aan de Vestdijk en het Van 
der Meulen-Ansems terrein. De stedelijke expansie 
wordt onder de aandacht gebracht in het hoofdstuk 
‘Stadsanalyse’. 

Uiteindelijk is het ontwerp verdeeld over een hoofd-
stuk ‘Landschap’ en ‘Architectonisch ontwerp’.
Om terug te blikken op gehele proces is in het laatste 
hoofdstuk, de reflectie opgenomen over het gehele 
afstudeerproject ‘Architecture of SMART Mobility’.
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AANLEIDING



Afb. 4 |  Kernwinkelgebied (taupe),  
 Tramstraatkwartier (blauw)
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Ontwikkelen van nieuwe strategieën en concepten 
kan alleen gebeuren mits de bestaande ideeën over 
boord worden gegooid. Een goed voorbeeld hiervan 
is de Semco stijl. De Braziliaanse ondernemer Ricar-
do Semler ontwikkelde de Semco stijl. De stijl bete-
kend met name minder regels en veel persoonlijke 
vrijheid. Bij het indelen van publieke ruimte is het no-
dig om bestaande ideeën te heroverwegen. Dezelfde 
beschikbare ruimte zal in de toekomst steeds meer 
functies moeten herbergen.

De relatie tussen de verkeersfunctie en gebruiks-
functies vormen de leidraad door dit afstudeerpro-
ject. Onderzoek op verschillende schaalniveaus op 
het gebied van stedenbouw en architectuur. Dit biedt 
kans om een innoverende strategie en architectoni-
sche visie te ontwikkelen. 

De mens is in staat om zich op verschillende ma-
nieren te mobiliseren. De auto heeft daarbij een be-
langrijke rol gespeeld, en heeft een hoop doen veran-
deren.  Het overbruggen van grote afstanden is een 
stuk eenvoudiger geworden. Kunnen we hieruit con-
cluderen dat de auto andere invloeden uitoefent op 
de ruimtelijke ontwikkelingen? Worden bijvoorbeeld 
de steden, wegen, en gebouwen aangepast aan de 
functie die de auto in de samenleving inneemt? De 
focus moet worden veranderd.

“ Wat is een coole stad waar mensen tegenwoordig 
willen wonen? De beste strategie die er is voor een 
stad is niet de oude manier om ondernemingen er 
naartoe te trekken en een biotechnologisch cluster, 
medisch cluster of luchtvaartindustrie te vestigen. 
Maar om een plek te worden waar mensen willen 
zijn.”4

In Eindhoven speelt de auto een primaire rol. De auto 
blijft de komende jaren een belangrijk vervoersmid-
del. Ondanks dat de belastingen en accijnzen op 
brandstof de komende jaren alleen maar zullen toe-

nemen. Ongeacht deze populariteit, zal de auto zo-
veel mogelijk geweerd moeten worden uit de binnen-
stad van Eindhoven en zal het vervoer voornamelijk 
plaatsvinden per OV, per fiets of per voet. De focus 
zal steeds meer komen te liggen op het gebruik van 
wegen door voetgangers en fietsers. 

Op de afstudeerlocatie aan de Vestdijk tezamen met 
het Van der Meulen – Ansems terrein (VDMA-terrein) 
domineert momenteel de auto en heeft het een ne-
gatieve invloed op de binnenstad. Een hoge verkeer-
sintensiteit  en luchtvervuiling zijn gevolgen van deze 
populariteit. 
De Vestdijk zal moeten worden hervormd en het 
VDMA terrein dient een andere invulling te krijgen. 
Zodat de binnenstad een geheel gaat vormen.  
Daarbij dient de ontwerplocatie zodanig te worden 
ingevuld dat het een veilige plek wordt voor diverse 
gebruikers. Dit zijn voetgangers, fietsers, automo-
bilisten en buschauffeurs. Alle leeftijdscategorieën 
moeten de mogelijkheid hebben zich veilig door de 
twee verschillende stadsgebieden te verplaatsen. 
Met als einddoel: Een zo aantrekkelijk en gezond 
mogelijke Vestdijk te ontwikkelen voor wonen, wer-
ken en recreëren. 

Om het gestelde doel te bereiken dient er antwoord 
gegeven te worden op de onderstaande hoofdvraag 
en bijbehorende deelvragen.

HoofDvRAAG:

Hoe kan een primaire verkeersader – de Vestdijk – 
worden getransformeerd in een aangenaam verblijfs-
gebied en een verbinding vormen in twee metropoli-
taanse stadsgebieden in Eindhoven?

DEELvRAGEN:

1. Hoe kan de verplaatsing van mensen  
 worden aangepast of veranderd op de  
 Vestdijk?
 Per voet, per fiets, per bus of per auto?

2. Wat voor type accommodaties zijn  
 benodigd aan de Vestdijk?

3.  De twee verschillende metropolitaanse  
 gebieden en hun verbinding moet worden  
 gedefinieerd?
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ESSAY
Jane Jacobs



Afb. 5 |  Oud versus nieuw, aan de  
 Vestdijk samen met Jane Jacobs
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JANE JAcobS

Jane Jacobs overleed in 2006, op 89-jarige leeftijd, 
de Amerikaans-Canadese selfmade stadsfilosoof, 
werd beroemd door boeken waarin ze basisvoor-
waarden stelde aan de levende stad. De stedelijke 
ontwikkeling in Nederland oriënteert zich met name 
op de transformatie van de bestaande stad. Meer 
dan vroeger combineren we stadsvernieuwing met 
de sociale agenda.5  Dit vormt aanleiding om een 
geschreven stuk te wijden aan Jane Jacobs. Wat is 
haar invloed op de moderne steden van nu, waarin 
technologie een hoofdrol is gaan spelen. En zijn de 
door haar gestelde randvoorwaarden bruikbaar voor 
de ontwerpopgave aan de Vestdijk en het achterlig-
gende Van der Meulen-Ansems terrein.

Het begint in 1961, dan richt Jane Jacobs haar aan-
val op de gangbare stedenbouw. Ze uit dit in het 
boek ‘The Death and Life of Great American Cities’. 
Hierin stelt ze een viertal voorwaarden waaraan ste-
den moeten voldoen: 

• Mengen van primaire functies
• Korte woonblokken
• Het gebruik van oude en nieuwe  
 gebouwen
• Concentratie van stedelingen

Het bijzondere karakter van steden wordt gevormd 
door trottoirs, buurtparken en stadsbuurten. Deze 
drie aspecten dienen in iedere stad geoptimaliseerd 
te worden om een prettige leefomgeving te realise-
ren. Een omgeving waar men veiligheid en leven-
digheid vindt.  Als deze optimalisatie heeft plaats-
gevonden dan komt er automatisch meer aandacht 
voor het stichten van bedrijven en winkels en andere 
openbare gelegenheden. 

Jacobs noemt het intensief gebruik van het trottoir: 
het trottoirballet. Dit ballet ontstaat doordat diverse 

gebruikersgroepen gebruik maken van de openbare 
ruimte, en ieder met een eigen doel. Zo gaan zaken-
mannen rond de lunch brood halen bij de dichtst-
bijzijnde broodjeszaak, gaan scholieren naar school 
en moeders doen de dagelijkse boodschappen en 
zorgen ervoor dat de kinderen ‘s middags weer van 
school worden gehaald. Een veelgebruikte straat is 
een veilige straat doordat het nauwlettend in de ga-
ten wordt gehouden. 

Diversiteit, deze term is in de stedelijke context es-
sentieel. Het mengen van primaire gebruiksfacilitei-
ten, woningen en winkels mengen. Zij zorgen ervoor 
dat er continue bedrijvigheid plaatsvindt. Altijd zullen 
er mensen aanwezig zijn op de straat.6  
In buitenwijken van de stad en in achterbuurten be-
staat dit verband nog tussen huis en straat. Kinderen 
kunnen veilig spelen op straat (rustige straten), men-
sen maken een praatje op straat en aan de zijkant 
van de straat staan oude auto’s geparkeerd. Deze 
optie biedt een stadscentrum tegenwoordig niet of 
nauwelijks meer.

Gebouwen in de stad worden zodanig gerangschikt 
dat er een nieuw ding ontstaat: de straat. 
De straat wordt een nieuw element in de stad, maar 
staat op de tweede plek. Laten we de rollen eens 
omdraaien en het geheel vanuit de straat beschou-
wen.

“Het gaat om het idee van de straat, niet om de wer-
kelijkheid van de straat - het scheppen van bruikbare 
groepsruimten die de vitale functies van identificaties 
en omsluiting vervullen en het sociaal onontbeerlijke 
leven-op-straat mogelijk maken.”

Dit gezegde vormt de ideale straat, die overal toe-
pasbaar is, ongeacht de dichtheid van de stad. Voor 
de mens zal de straat zijn dienst verrichten als toe-
gangsweg naar zijn woning, het werk of een recrea-
tief doeleinde. Enkele straten zullen slechts verbin-

dingswegen zijn. Maar iedere straat heeft de kans en 
de mogelijkheid zijn eigen identiteit te ontwikkelen. 

De stad vormt de ultieme gemeenschap, en is een 
concentratie van mensen met hogere denkniveaus. 
Alle mensen hebben behoefte aan de geneugten 
van het leven. Om dit in stand te houden zal er een 
connectie nodig zijn met zon, ruimte en groen, daar-
om zullen we hoog moeten bouwen. In het verleden 
werd er de fout gemaakt om het gezin af te snijden 
van de wereld buitenshuis. Een menging van functies 
zal een levenspatroon vormen, gelijkwaardig met een 
straat en een plein, waar het straatballet plaatsvindt.7   

Maar zo is het helaas niet, terwijl de diversiteit van 
Jacobs moet leiden tot vitaliteit, creativiteit en tole-
rantie, leidt dit in sommige gevallen juist tot een ver-
nauwing van de idealen en een conservatief denk-
patroon die vaak strijdig zijn met die van Jacobs. 
Dikwijls streeft men naar stedelijke anonimiteit en de 
automobiliteit. Daarentegen stelt Hollis dat de inwo-
ners van de stad een stedelijk soort zijn geworden. 
En dat het maar al te goed is dat dit gebeurd. Crea-
tiviteit is veel levendiger in steden en de stad is ook 
in vele opzichten duurzamer dan het platteland. Zo 
wordt het voorbeeld aangehaald dat, hoe dichter de 
stad wordt bebouwd, hoe minder energie de bewo-
ners gebruiken. De stad is misschien de redding van 
de wereld!8  Deze visie ondersteunt de voordelen van 
stedelijke expansie en een hogere bevolkingsdicht-
heid.

“Eerst vormen wij de steden – daarna vormen ze 
ons”9

Doordat de bevolkingsdichtheid steeds verder toe-
neemt en de metropolen verder groeien, zullen er in 
de toekomst cruciale veranderingen plaatsvinden. 
Het groeien van steden zal resulteren in een toename 
van verkeer en aanleg van meer wegen. De crucia-
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le veranderingen worden merkbaar in de aannames 
voor planning en het stellen van prioriteiten. In de 
toekomst zal het hoofddoel de menselijke behoefte 
zijn. Stadsbesturen richten zich op levende, veilige, 
duurzame en gezonde leefomgevingen, de steden-
bouwkundigen en architecten hebben de daaropvol-
gende taak, om de juiste inpassingen te maken in 
het stedelijk weefsel. Een leefbare stad zal uiteindelijk 
inhouden een beperking van auto’s (deur-naar-deur 
transport). Voetgangers gaan een grotere rol spelen 
en worden opnieuw geïntegreerd in het urban lands-
cape.10   Hierdoor bewerkstelligen we een gezonde 
en duurzame stad, met een beperking op luchtver-
vuiling en geluidsoverlast van ,en door gemotori-
seerd vervoer. Mochten er geen beperkingen komen 
op de auto’s, zal dit uiteindelijke resulteren in ernstige 
gezondheidsrisico’s. We moeten ons gaan richten 
op green mobility. Dit betreft een mobiliteitssysteem 
waarbij het transportsysteem is geoptimaliseerd en 
er per voet, per fiets en per openbare vervoer wordt 
gereisd. 
Het is belangrijk dat we de stad ontwerpen rondom 
mensen en niet rondom auto’s, minder afhankelijk 
worden van auto’s. Maak een stad voetgangersvrien-
delijk, A Walkable city!

Jane Jacobs beschrijft niet alleen ideeën voor het 
ontwerpen van een levende stad, het is vooral een 
pleidooi om te onderzoeken wat de werkelijkheid 
van de stad nu precies is, en te begrijpen wat er wel 
en niet functioneert. Ze ziet de stad als een broed-
plaats.11  

“De pseudowetenschap van de stedelijke planologie 
en haar metgezel, de kunst van het stedenbouwkun-
dig ontwerpen, hebben nog niet gebroken met de 
schoonschijnende troost van wensen, vertrouwde 
bijgelovigheden, simplificaties en symbolen en zijn 
nog niet het avontuur aangegaan de echte wereld 
te peilen.”12 

Een creatieve stad is een ondernemende, dynami-
sche stad, waar continue bedrijvigheid plaatsvindt. 
Om hier mensen naar toe te trekken is het belangrijk 
om een aantrekkelijk leefklimaat te hebben. Een stad 
te creëren met een eigen karakter en een levendig 
cultureel leven.13 Hierdoor ontstaat een sociaal-cul-
turele dynamiek in de stad.

Een invloedrijk persoon van tegenwoordig is Rem 
Koolhaas. Hij beschrijft in het boek SMLXL de mo-
derne stad in het essay ‘The Generic City’ als volgt:
“De stad als een natuurlijk organisme dat beweegt en 
groei, onafhankelijk van en onverschillig tegenover de 
mensen die er wonen”

Koolhaas zijn utopie over de stad van de toekomst 
draait niet alleen om architectuur maar om een sa-
menlevingsvorm, die het meeste geluk oplevert, en 
waar iedereen gelukkig is. Hij stelt dat oude, histori-
sche steden, die we altijd bejubelen en waar we al-
lemaal van houden: weg ermee! Koolhaas vergelijkt 
ze met machines. Routineus draaien ze hun kunstje 
af, om steeds hetzelfde te blijven. Ze hebben geen 
emotie en verstikken in hun starheid.14   

Toch dient er een morele plicht te zijn om de vroe-
gere ‘klassieke’ stad te behouden en met een warm 
enthousiasme te omarmen. De rust en subtiele es-
thetiek wat een oude stad met zich meebrengt. Een 
‘oude’ stad heeft een verhaal, een geschiedenis, wat 
voor een complexe samenhang zorgt en waar de 
identiteit van af te lezen is. Door de tijd heen ver-
schillen privé en publiekdomeinen van elkaar. Alles 
ten gevolge van sociaal-maatschappelijke ontwikke-
lingen.15  Daarom is het belangrijk dat:

“Oude ideeën kunnen soms gebruikmaken van nieu-
we gebouwen; nieuwe ideeën moeten van oude ge-
bouwen gebruikmaken.”16 

Het probleem aan de Vestdijk ligt het niet geheel in 

de vormgeving van de gebouwen, maar in de blinde 
plinten, waardoor er heel weinig interactie is tussen 
de straat en de binnenwereld. 
Vele adressen van woningen zijn gesitueerd aan de 
achterzijde van het gebouw, neem als voorbeeld 
‘Medina’, dit gebouw is met zijn rug naar de Vestdijk 
gekeerd. Echter is de plint aan de Vestdijk ingevuld 
met commerciële functies daar stopt de bedrijvigheid 
na 18:00 uur ’s avonds blijft er een leeg en verlaten 
gebied achter. De enige gebouwen met adressen 
aan de voorzijde zijn oude villa’s, die tussen de mo-
derne blokken liggen verscholen. Deze gebouwen 
richten hun blik op de vroegere ‘oude’ Vest/Stads-
gracht (nu Vestdijk).

Concluderend, overweeg de stellingen van Jane Ja-
cobs en steek ze in een gemoderniseerd jasje. Sta 
open voor nieuwe ideeën maar houdt rekening met 
het feit dat er continue bedrijvigheid moet plaatsvin-
den om een actieve en aantrekkelijke straat te creë-
ren. En zorg voor een constante transitie van mensen 
in het gebied.
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7. (Heynen, Loekx, De Cauter, & Van Herck, 2009) pag. 305
8. (Hulsman, Het ballet van straten, 2013)
9. (Gehl, 2010) pag. 9
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12. (Jacobs J. , 2009) pag. 33-34
13. (Jacobs J. , 2009) pag. 62-63
14. (Rasch, 2011)
15. (Musch & Schreurs, 2001)
16. (Jacobs J. , 2009) pag. 252
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Markthal

Urban Farm

TYPOLOGIEËN



Afb. 6 |  Overdekte markthal rondom  
 1970, Melbourne

Afb. 8 |  Grote markthal, Budapest Afb. 9 |  Overdekte markthal in Rotterdam,
 “De Markthal”

Afb. 7 |  Groente en fruitverkoop,   
 overdekte markthal Barcelona
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MARktHAL

Steden en marktpleinen zijn zolang ze bestaan ge-
relateerd aan elkaar. Het één is niet weg te denken 
zonder het andere. Tot op de dag van vandaag die-
nen marktpleinen als motor voor de groei en leven in 
de stad. Zowel op sociaal als economisch vlak levert 
een markthal zijn bijdrage. Een markthal vormt een 
passage in de stedelijke context en is gebouwd met 
een architectonische arcade typologie. 

Steden en markten bestaan uit plekken waar voedsel 
gedistribueerd wordt naar consumenten. Markthal-
len zijn daarin van essentieel belang, zij vormen een 
belangrijke schakel tussen het platteland en de stad. 
In de historie vond de productie van voedsel plaats 
op het platteland en de stad diende als consument. 
Omdat voedsel een primaire levensbehoefte is, is 
controle over de aanvoer van voedsel geen overbo-
dige luxe. Diegene die over de controles gaat, heerst 
over de stad. In de eerste steden met een markthal, 
was een soort tempel waar het stadsbestuur en 
religieuze leiders het voedsel verdeelden onder de 
bevolking.17 Zij hadden immers macht. Steden wa-
ren ten opzichte van het platteland ook in staat om 
voedsel verder weg te halen, bijvoorbeeld doordat ze 
aan een rivier of haven gelegen waren.

“In heel Europa onderhielden stadsbewoners nau-
we banden met het platteland. Rijke stadslui be-
zaten vaak landerijen waarvan ze hun eigen graan, 
gevogelte en groente betrokken, terwijl de minder 
gefortuneerden kleine stukjes grond hadden buiten 
de stad, die ze geregeld gingen bewerken. [...] Niet 
alleen trokken de pré-industriële stadsbewoners re-
gelmatig naar het platteland, het platteland werd ook 
naar de stad gebracht. Het was heel gewoon dat 
mensen varkens en kippen hielden en graan en hooi 
werden ook vaak op het erf opgeslagen”.18

Aanvankelijk werden er in de markthallen aardap-
pelen, groenten en fruit verhandeld. In een later sta-
dium werd aan dit assortiment diepvriesproducten 
toegevoegd. Vervolgens werd dit uitgebreid tot een 
algemeen assortiment. Van aardappelen, groenten 
en fruit naar levensmiddelen. Ten tijde van de indus-
trialisatie veranderden de toestromen van voedsel in 
en rond steden. Door het introduceren van nieuwe 
transportvoorzieningen werd het mogelijk om goe-
deren snel en gekoeld te transporteren. Deze op-
komst veranderde de aan en toevoer van voedsel in 
en rond steden. En daarmee tegelijkertijd de relatie 
tussen stad en omgeving.  Door deze industrialisatie 
werd de producent van de consument gescheiden 
en tegelijkertijd ontstond er het fenomeen groothan-
delsmarkt. Een steeds efficiëntere manier vinden 
heeft ertoe geleid dat voedselmarkten uit de stad 
verdwenen en zijn overgenomen door grote super-
marktketens. 

Rotterdam heeft recentelijke de plannen voor een 
overdekte markthal gerealiseerd. Het plan is geïnspi-
reerd door de verbindende en vernieuwende kracht 
van markten zoals in Londen, Kopenhagen of Bar-
celona. In de Markthal Rotterdam worden markt-
kramen, appartementen, een parkeergarage en een 
supermarkt gehuisvest. MVRDV, de architect van de 
nieuwe overdekte marktplaats deed niet alleen inspi-
ratie op bij de overdekte markthallen maar ook de 
Parijse overdekte winkelgaleries uit de achttiende 
eeuw waren van invloed op het ontwerp. 

Voorbeelden van oude markthallen zijn:

• Mercat de la Boqueria in Barcelona
• Sint-Gorikshallen in Brussel
• Covent Garden Market in Londen
• Nagycsarnok (De Centrale markthal) in  
 Kopenhagen
• Centrale Markthallen in Amsterdam

Gerenoveerde/Moderne markthallen:

• The Hamilton Farmers’ Market in  
 Hamilton, Canada
• El Ninot Market in Barcelona
• Ataranzas Municipal Market in Malaga
• Markthal in Rotterdam

S o c I A A L  A S p E c t

Voordat er markthallen werden gebouwd, bleven veel 
vrouwen binnenshuis om voor hun echtgenoot te 
zorgen en de kinderen groot te brengen. De markthal 
heeft er toe bijgedragen dat veel vrouwen niet alleen 
hun plicht vervulden en de dagelijkse boodschappen 
in huis brachten, maar voornamelijk op sociaal ge-
bied heeft de markthal een positieve invloed. In de 
markthal werd veel met andere bezoekers gecom-
municeerd en gesocialiseerd. 

E c o N o M I S c H

Veel marktplaatsen bevoorraden een specifiek ge-
bied in de stad. Dit voorziet het specifieke gebied 
van liquiditeit. Daarbij is het een vrije markt, dat han-
delaren in staat stelt om met elkaar te concurreren. 

Buiten het sociale en economische aspect, zijn 
markthallen in hun verschijningsvorm vormgegeven 
rond een grote centrale as en hebben ze veelal een 
symmetrische opzet. Vaak zijn het grote overspan-
ningen vervaardigd uit staal. Door hun uitstraling 
vormen de overdekte markthallen een ‘arcade’ en/
of ‘passage’, hierna volgt een korte beschrijving van 
een arcade en een passage.

A R c A D E

De arcade is een onafhankelijke structuur gebouwd 
op een eigen stuk land. Het denkbeeldige element 
van de arcade is de ruimte binnen haar grenzen: in 
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een voorgenomen binnenkant is het interieur ge-
maakt: de gevel met het exterieur wordt getrokken 
om de binnenruimte. De ruimte van de arcade ver-
schilt van de straat alleen in zijn glazen dak, sym-
metrische gevels, en een exclusief voetgangers pad. 
Deze drie elementen zijn aanwezig in elk voorbeeld 
en differentiëren het gebouwtype, de arcade van alle 
analoge architecturale vormen.19

p A S S A G E
 
Een passage betekend letterlijk een doorgang. Ken-
merkend zijn de winkels aan beide zijden en de con-
nectie die gemaakt wordt tussen twee of meerdere 
gebouwen en/of binnenplaatsen. Passages hebben 
een commercieel doel maar dienen ook voor het ge-
mak van voetgangers.
Walter Benjamin beschrijft in zijn boek Das Passa-
gen-Werk een passage als volgt: 

“De passage, een nieuwe uitvinding, die leeft van de 
luxueuze stijl van het leven in de geïndustrialiseerde 
samenleving. Het is een pad of een steeg tussen 
boulevards en heeft een glazen plafond. Dit is een 
plek waar mensen kunnen genieten van winkelen; ze 
kunnen alles vinden wat ze nodig hebben. In geval 
van een plotselinge regenbui biedt het een veilige 
schuilplaats.”20

Kortom de karakteristieke kenmerken van een pas-
sage:21  

(1) Een passage is een voetgangers zijweg,  
 die boulevards, stations, en markten in  
 een binnenstad met elkaar verbindt. Het  
 speelt een uitermate belangrijke rol in het  
 vormen van een netwerk. Derhalve is het  
 een integraal onderdeel in zijn omgeving. 
(2) Een passage is opgetrokken uit een  
 combinatie tussen een stalen   
 framewerk met daartussen glas. Het  

 is een plek waarin met kan bivakkeren  
 onder alle weersomstandigheden.  
 Optimaal binnentreden van daglicht is  
 cruciaal.
(3) Het is een ruimte waar mensen doorheen  
 wandelen. Sommigen kopen anderen  
 niet. Een passage is een migration space  
 met verschillende functies. 
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Afb. 10 |  Voorplein markthal, bestaand met  
 nieuw gecombineerd

Afb. 11 |  Voorgevel “de Markthal”, moderne  
 arcade

Afb. 12 |  Oude structuur gebruikt voor  
 nieuwe invulling

Afb. 13 |  Interieur van “de Markthal”, Kleur 
 rijke vormgeving
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Afb. 14 |  Transparante gevels en   
 sheddaken

Afb. 15 |  Stoere stalen constructie
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Afb. 16 | Model Von Thünen Afb. 17 | Model ‘Garden Cities’ door Ebenezer Howard
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uRbAN fARM

Urban farming, urban agriculture of stadslandbouw 
zijn allerlei benamingen voor het nieuwe fenomeen 
dat zijn sporen heeft gezet op het gebied van ge-
biedsontwikkeling. Stadslandbouw is een nieuwe 
trend. Het wordt internationaal in grote metropolen 
toegepast. Steden zoals New York en Vancouver 
doen volop mee aan deze nieuwe ontwikkeling en 
maken gebruik van een steeds efficiëntere manier 
van landbouw. Ook in onze eigen hoofdstad Am-
sterdam wordt het steeds meer toegepast. Tevens 
als tijdelijk invulling, waar bijvoorbeeld bouwkavels 
tijdelijk worden gebruikt om op te verbouwen. In de 
huidige crisis wordt er voorlopig toch niet gebouwd 
en kunnen de kavels prima dienst doen als land-
bouwkavel.22

Het fenomeen is niet nieuw. In de geschiedenis be-
stond er al een nauwe relatie tussen stad en land(-
bouw). Er kwam een scheiding in deze relatie tussen 
stad en land toen de industrialisatie begon, mensen 
trokken steeds meer naar de steden en de landbouw 
onttrok zich steeds verder. De afstand werd steeds 
groter, wat heeft geresulteerd in het huidige voedsel-
systeem. Dit systeem is zo opgebouwd dat er een 
relatief grote afstand zit tussen voedselproducent en 
voedselconsument. Doordat dit systeem wereldwijd 
is ingeburgerd zorgt dit voor de nodige problemen. 
Denk aan de verhoogde uitstoot van uitlaatgassen 
door auto’s maar ook vrachtwagens die de goede-
ren van A naar B moeten transporteren. Door de 

verhoogde intensiteit van transport wordt het broei-
kaseffect nog eens versterkt. 

Kort terugblikken naar twee historische concepten 
die zeer relevant zijn voor de relatie tussen stad en 
landbouw/platteland, dit zijn de concepten van Von 
Thünen en van Ebenezer Howard. 

Von Thünen, was econoom, en bedacht een ruimte-
lijk-economisch model, waarin de relatie tussen stad 
en platteland in economische termen werd beschre-
ven. Hierbij werd gefocust op een beperkt aantal fac-
toren: de prijs van het land, de oogstopbrengst, de 
houdbaarheid en vervoerbaarheid van een product. 
De laatste factor bepaalde de afstand van een pro-
duct tot de markt. Het model bestond uit een aantal 
ringen rondom de stad, waarbij de binnenste ring de 
productiesector van verse producten – groenten, fruit 
en melkproducten – was, de tweede ring was voor 
de houtproductie –brandstof en bouwmateriaal – en 
de derde ring stond voor de productie van graan, de 
laatste (vierde) ring bestond uit veeteelt. Voor urban 
farming kan dit model nog steeds goed gebruikt wor-
den, aangezien de nabijheid van consumenten  be-
langrijk is voor met name groenten – bladsla - en fruit 
– aardbeien - die zeer kwetsbaar of bederfelijk zijn.23  

Ebenezer Howard bedacht in 1898 het begrip ‘Tuin-
stad’ beschreef hij een ruimtelijk model, dat het bes-
te van de stad en het platteland met elkaar moest 
verenigen. Dit model is opgebouwd uit een centrum 
(centrale stad) met daaromheen satellietstadjes, de 
zogenaamde ‘garden cities’, onderling waren ze 
met elkaar verbonden met openbaar vervoer, en 
de tussenliggende buffers zijn gevuld met agrarisch 
landschap. Alles goed bereikbaar voor de inwoners 
van de satellietstadjes. De satellietstadjes waren van 
zichzelf al zo groen dat er genoeg ruimte was om zelf 
voedsel te verbouwen. 

Tussen nu en 2050 zal de wereldbevolking met een 

derde toenemen. Steeds meer mensen trekken naar 
steden om daar te gaan wonen. In 2050 zullen meer 
dan 9 miljard mensen wereldwijd gevoed moeten 
worden. Door deze ontwikkeling zal de vraag naar 
landbouwproducten met 70 procent stijgen waar-
door landbouwproducten steeds schaarser en duur-
der zullen worden. Ook krijgen agrarische systemen, 
door de overcapaciteit last van waterschaarste, kli-
maatverandering en volatiliteit.24  

Op welke wijze(n) kan men toch aan de behoeften 
van de mens voldoen en iedereen in 2050 voorzien 
van voldoende voedsel? Nu volgen een aantal toe-
passingen die bijdragen aan de toekomstige voed-
selbehoeften.25  

v E R t I c A L E  S t A D S L A N D b o u w

Leegstaande kantoren momenteel zijn die er in over-
vloed. Allen getroffen door de crisis. In 2013 stond 
maar liefst vijftien procent van de kantoren in Ne-
derland leeg. Hiermee heeft Nederland de hoogste 
kantoorleegstand van Europa en telt een totaal op-
pervlak van ruim zeven miljoen vierkante meter. In 
Amsterdam was het korte tijd zelfs achttien procent, 
dit percentage werd alleen overtroffen door de Griek-
se hoofdstad Athene.26 

De leegstaande vierkante meters kunnen uitstekend 
worden benut voor stadslandbouw. Plaats in de lege 
panden rekken en voldoende energiezuinige groei-
lichten en de moderne landbouw in de stad kan 
beginnen. Tegelijkertijd worden er twee problemen 
opgelost. De leegstand neemt af en het voedselpro-
bleem zal afnemen. 

Onlangs zijn er in Amsterdam twee bedrijven – Met-
Farm en Groenten uit Amsterdam (Grown Down 
Town) – gestart met telen in leegstaande kantoren. 
Het doel is om in de buurt te produceren, waardoor 
er minder CO2-uitstoot plaatsvindt door vervoer naar 

• Efficiënt gebruik van beschikbare ruimte in de stad

• Gebruik van beschikbare technologieën voor een  

 duurzaam energiesysteem en een gezondere stad

• Ontmoetingsplek voor de inwoners en de oorsprong van  

 voedsel 

• Voedselkilometers worden gestapeld.Van horizontaal naar  

 verticale groei. T
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Afb. 18 | Daktuin New York

Afb. 19 | Hydroponics Afb. 20 | Concept Aquaponics
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de eindgebruiker en de leegstand van kantoren zo 
creatief mogelijk aan te pakken. 

S t A D S L A N D b o u w  o p  b R A A k L I G G E N D E  t E R -
R E I N E N

In elke stad zijn braakliggende terreinen te vinden. 
Neem bijvoorbeeld Berlijn, die stad is ermee bezaaid. 
Deze terreinen kunnen een ideale oplossing bieden 
voor het verbouwen van diverse groenten. De Val-
reep, een pittoresk gebied in Amsterdam Oost, daar 
heeft een dierenasiel plaatsgemaakt voor stadstui-
nen. Op die plek worden door buurtbewoners eigen 
groenten geteeld. 

D A k t u I N E N

Kijkend vanuit de lucht zien we in steden allemaal 
stukken opgetild landschap, anders genoemd: da-
ken. Een breed scala aan ongebruikte dakland-
schappen. Het is gecreëerde ruimte maar onbenutte 
ruimte. Daken van bedrijfsgebouwen en kantoren 
kunnen worden omgevormd tot een dakmoestuin. 
Neem bijvoorbeeld het vroegere hoofdkantoor van 
de V&D in Amsterdam. Dit is met 3000 vierkante 
meter Europa ’s grootste dakmoestuin. Iedereen kan 
onder begeleiding van een professional een eigen 
daktuin onderhouden. Deze methode kan goed ge-
bruikt worden op daken van gebouwen in de stad. 
Hydroponics (planten op water)
Daktuinen zijn niet voor ieder gebouw toepasbaar. In 
bestaande gebouwen zijn de constructies vaak niet 
berekend op het dragen van nog zwaardere lasten. 
Voor het realiseren van een daktuin dient namelijk 
een laag aarde aangebracht te worden waarin de 
groente kan groeien. De bestaande constructies zul-
len in veel gevallen de zwaardere lasten niet kunnen 
dragen en zullen daaronder bezwijken. Hydroponics 
biedt daarvoor een ideale oplossing. Restaurants in 
New York experimenteren volop met het groeien van 

planten op water.

H y D R o p o N I c S  ( p L A N t E N  o p  w A t E R )

Hydroponics is een standaard techniek dat wordt 
toegepast in biologisch onderzoek en in het onder-
wijs. In de 18de eeuw kwamen onderzoekers tot 
de ontdekking dat planten essentiële mineralen, de 
zogenaamde anorganische ionen, absorberen uit 
water. En dat daarvoor een bodem niet essentieel 
is voor plantengroei. In natuurlijke omstandigheden 
fungeert de bodem als mineraal voedingsvat. Wan-
neer de benodigde minerale voedingsstoffen direct 
aan de watervoorziening worden toegevoegd, is het 
niet meer nodig om een bodem te gebruiken. Terres-
trische planten kunnen voortaan worden gekweekt 
met hun wortels in alleen een minerale voedingsop-
lossing of in een lichtgewicht substraat als grind, mi-
nerale wol of geëxpandeerde kleikorrels.27 

A q u A p o N I c S

De bakermat van de moderne vorm van aquapo-
nics stamt uit Australië. In Nederland krijgt aquapo-
nics steeds meer voet aan de grond, maar op grote 
schaal wordt het nog niet gebruikt Aquaponics is een 
combinatie van gecombineerde groente- en visteelt 
in een kas of een gebouw. Of anders gezegd: het is 
een gesloten ecosysteem waarbij planten gekweekt 
worden op de ontlasting van vissen. 28 Het gaat in 
zijn werk door vuil water op te pompen, met daarin 
de ontlasting van de vissen. De enige toevoeging die 
noodzakelijk is betreft visvoer. 

p o t J E S t u I N

Een oplossing voor op het balkon, het dakterras, 
voor binnen of buiten, voor of achter het glas. Een 
multidisciplinaire oplossing voor het verbouwen van 
eigen voedsel in een beperkte ruimte.

z E E b o E R D E R I J E N

Als systemen op het land niet meer kunnen voldoen 
aan de ‘overconsumptie’ dan kan er altijd een uit-
breiding op het water plaatsvinden. Nederland is een 
land die zich daar ideaal voor leent. Immers grenst 
het overgrote deel van Nederland aan de zee. Door 
een nieuw type boerderij te creëren: de Zeeboerde-
rij, kan er op zee producten worden verbouwd. Een 
goed voorbeeld van een product is eiwitrijk zeewier, 
dat kan dienen als voedsel voor mensen, maar ook 
voor dieren. Het product is geschikt om in veevoe-
ding te verwerken. Met de overgebleven restproduc-
ten kan vervolgens biobrandstof worden geprodu-
ceerd.

In een urban farm kunnen diverse moderne kweek-
technieken worden gebruikt. Afhankelijk van de be-
schikbare ruimte en capaciteit. Moderne kweektech-
nieken zoals:29

• Stekbakken aan de gevel
• Kweekgordijn met waterpockets
• Teeldraden (tomaten, aubergine, paprika)
• Dompelcarrousel

‘Groen in de stad brengt mensen bij elkaar’ dit 
concludeert Esther Veen in een artikel gewijd aan 
stadslandbouw. Zij is PhD student en richt zich volle-
dig op urban farming. 

Concluderend, stadslandbouw levert een bijdrage 
aan: het sociale aspect, ecologische facet en de 
economische dimensie. 
Het sociale aspect, urban farming is voornamelijk 
gericht op zelfvoorziening. Voornamelijk voor de ar-
meren is het een middel om goedkoop aan gezond 
en vers voedsel te komen. 
Het ecologische facet waar voedselproductie een 
onderdeel is van diverse functies. Met belangrijke 
doelstellingen zoals ontspanning, recreatie, educatie 
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Afb. 21 | New York in Urban Farming

en versterking van het milieu. 
Economische dimensie, stadslandbouw dat markt-
georiënteerd wordt opgezet creëert werkgelegen-
heid, en een verhoging van opbrengsten in de waar-
decreatieketen.

De ruimtelijke kwaliteit van een gebied ligt in het ver-
groten van diversiteit en multifunctionaliteit van een 
gebied. En aan de toevoeging van meer en betere 
kwaliteit groen en het benutten van onbenutte loca-
ties (herbestemmingen). Voordat er verder gegaan 
wordt met het ontwerpproces is het belangrijk om 
te weten wat ruimtelijke kwaliteit nu exact inhoudt.

RuIMtELIJkE kwALItEIt

Wat betekent ruimtelijke kwaliteit? 

In de literatuur is dit begrip niet eenduidig te verwoor-
den. In de klassieke bron “de Architectura” bedacht 
Vitruvius de bekende triade ‘utilitas’ (gebruiks- en 
functionele kwaliteiten), ‘firmitas’ (schoonheid, au-
thenticiteit) en ‘venustas’ (stevigheid, degelijkheid). 
Hier wordt vaak naar verwezen omdat er in de lite-
ratuur een veelheid aan verschillende definities zijn. 

Janssen-Jansen, Klijn en Opdam definieerden het 
volgende: “Ruimtelijke kwaliteit lijkt zich te ontwik-
kelen naar een overkoepelend begrip dat de visuele 
kwaliteit van het stedelijke en niet-stedelijke land-
schap, de sociale en economische gebruikswaarde 
van de ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van natuur 
en milieu omvat.”30  

Ruimtelijke kwaliteit is een begrip met vele dimen-
sies. In de literatuur is in de architectuurstromingen 
New Urbanism en Smart Growth een duidelijke am-
bitie om kwaliteit van ruimte te verbeteren vanuit ver-
schillende oogpunten. Aan de ene zijde is er expli-
ciet aandacht voor architectuur, aan de andere kant 
gaat het specifiek over de ontwikkeling van walkable 

neighborhoods. In walkable neighborhoods moeten 
mensen juist worden verleid om te gaan lopen in 
plaats van de auto te pakken. Dit is niet alleen an-
ti-obesitas, maar vanuit een ecologisch gezichtspunt 
gunstiger. Het verminderd de uitstoot van schadelijke 
stoffen door auto’s. 

Spatial quality is dus niet specifiek terug te vinden. 
Echter zijn er in de literatuur een drietal Engelse be-
grippen die verwant zijn aan spatial quality. Lands-
cape quality is een kwaliteitsbegrip waarin de visuele 
waarneming en beoordeling van een landschaps-
patroon plaatsvindt. Environmental quality is de be-
scherming van gebruikskwaliteit. Quality of life is het 
laatste Engelse begrip in de reeks. Het betreft hier 
een wisselwerking tussen mens en ruimtegebruik, 
waardoor sociale waarden ontstaan. Dan is er nog 
leefomgevingskwaliteit, wat in de jaren negentig van 
de vorige eeuw is ontstaan. Dit laatst genoemde be-
grip heeft zowel betrekking op de fysieke als het so-
ciale component van de leefomgeving waarin natuur-
waarden, milieuwaarden, recreatie, sociale cohesie, 
mobiliteit, gezondheid, onderwijs en veiligheid met 
elkaar worden gecombineerd.31  

Ruimtelijke kwaliteit kan dan ook het beste gezien 
worden als een collectief begrip, waarin gebruiks-
waarde, belevingswaarden en toekomstwaarde wor-
den samengebracht. Anders gezegd: Een visuele 
beleving door mensen, waarin het ruimtelijk com-
ponent van de omgevingskwaliteit of plaatsen in de 
context van duurzame ontwikkeling in een gebied 
centraal staat.
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Afb. 22 |  Trap met transparante leuningen,  
 omgeven door groen
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Afb. 23 |  Vertical farming

Afb. 24 |  Werkplekken gecombineerd met  
 urban farming

Afb. 25 |  Bloemen onder groeilichten
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De voorgaande analyses en beschrijvingen leiden 
tot het vormen van een aantal essentiële ‘in-bet-
ween’ conclusies. En creëren daardoor richtlijnen en 
randvoorwaarden voor het tweede gedeelte van het 
verslag, waarin het uiteindelijke ontwerp wordt be-
schreven.

GEMEENtEGESpREk

Uit het gesprek bij de gemeente met Sandra Jans-
sen-Poelman kan worden geconcludeerd er een 
duidelijke visie nodig is over het gebied. Momenteel 
is de gemeente bezig om zogenaamde ‘Expats’ aan 
te trekken en het terrein bruikbaar te maken voor de 
creatieve industrie – zoals op Strijp-S –, echter lijkt 
dit meer op een korte termijn visie dan op een langer 
termijn visie. De oorzaak ligt niet bij het ontbreken 
van een bezetting van gebouwen, maar bij het ont-
breken van een programmatische invulling die aan-
sluiting vindt bij de binnenstad en samen een geheel 
vormt.

ESSAy

Het essay over Jane Jacobs en haar gestelde voor-
waarden:

• Mengen van primaire functies
• Korte woonblokken
• Het gebruik van oude en nieuwe  
 gebouwen
• Concentratie van stedelingen

De kracht zit in het mengen van primaire functies, 
waarin oude en nieuwe gebouwen een essentiële rol 
kunnen spelen. Door de concentratie van stedelin-
gen in de binnenstad van Eindhoven wordt de bin-
nenstad een stuk uitgebreider en kunnen alle ruimtes 
in de stad optimaal worden benut. Dit betekend niet 
dat alles moet worden bebouwd, maar openbare 
parken kunnen juist een positieve bijdrage leveren 

aan het leefmilieu in Eindhoven.

REfERENtIEpRoJEctEN

De Markthal in Rotterdam en andere markthallen 
-  Mercat de la Boqueria in Barcelona en Covent 
Garden in Londen - in de wereld. Zijn mede bepa-
lend voor het ontwerp, deze markthallen zijn volgens 
bepaalde architectonische principes opgebouwd en 
zijn daardoor typerend  en herkenbaar in hun ver-
schijningsvorm. De passages die als doel hebben 
om meerdere locaties, zoals parken, boulevard, plei-
nen, met elkaar verbinden vormen een nieuw inzicht 
voor gebruik in het ontwerp. 

Het urban farm project in Tokyo etaleert de combina-
tie van horizontale en verticale groei. Een combinatie 
die lijdt tot synergie. Binnen in het gebouw, dat mede 
dient als kantoorgebouw, wordt er tussen de plan-
tengroei gewerkt. Dit gebouw is een voorbeeld van 
het concept: 1+1=3. Doordat verschillende functies 
en doeleinden met elkaar worden gecombineerd. 

vISIE

Materiaal, vorm en de inbedding in de omgeving 
zijn bepalend voor het ontwerp. Door het koppelen 
van verschillende ruimtes, eventuele verhogingen en 
overgangsgebieden wordt er een gevarieerd uitzicht 
geboden. In het ontwerp is het essentieel dat er re-
kening gehouden wordt met ooghoogte en zichtlij-
nen. Door gebruik te maken van hoogteverschillen 
veranderen blikvelden en wordt er op iedere hoogte 
een verrassend nieuw uitzicht getoond. 

Het overgangsgebied vanaf de straat – Vestdijk - 
naar het voorplein en vervolgens het gebouw, kan op 
verschillende manieren worden gerealiseerd. Zowel 
een verhoging als een verlaging van het maaiveldni-
veau kan een verrassend resultaat opleveren. 
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CONCEPT



Afb. 26 |  Ontbrekende link in de   
 binnenstad

Afb. 27 |  Nieuwe link in de   
 binnenstad
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StEDENbouwkuNDIG

Het concept volgt uit de ‘missing link’ die Eindhoven 
centrum bevat in het oostelijk deel van de Vestdijk. 
Belangrijke knooppunten in de stad zijn voornamelijk 
gesitueerd aan de oostkant, aan de zijde van Markt. 
De Heuvelgalerie – shopping mall – vormt een blok-
kade in de betrokkenheid van het Van der Meulen – 
Ansems terrein. Doordat dit winkelcentrum een dui-
delijk afbakening teweeg brengt vindt er weinig tot 
geen transitie plaats in Oost-Westelijke of vice versa. 
Alleen in Zuid-Noordelijke richting – de richting Vest-
dijk - is er een overmaat aan gemotoriseerd verkeer, 
omdat dit gedeelte deel uit maakt van de binnenring 
die Eindhoven kent.
Ondanks dat het gebied achter de voormalige luci-
ferfabriek dienst doet als parkeerterrein, is het een 
niet levendig gebied. Een unieke plek in het hart van 
Eindhoven die een beter invulling verdiend. Een ver-
nieuwde visie en invulling van de ontbrekende scha-
kel is dan ook de uitdaging. 
Gedacht wordt vanuit het straatniveau, met in het 
bijzonder een fiets en voetgangersvriendelijke bin-
nenstad, waar de auto te gast is. Maar hoe krijg je 
mensen aan het wandelen? Hiervoor moet aan alle 
hierna genoemde punten worden voldaan:32  

1. Een reden om te lopen (Balans van  
 toepassingen)
2. Een veilige wandeling (Realiteit en  
 perceptie)
3. Een comfortabele wandeling (ruimte en  
 oriëntatie)
4. Een interessante wandeling (tekenen van  
 menselijk gebruik) 

GEbouwNIvEAu

Het ‘entreegebouw’ wordt zoveel mogelijk behou-
den, de kenmerkende betonstructuur die stamt uit 
de wederopbouwperiode blijft gehandhaafd. On-
danks het handhaven wordt de voormalige Zusterflat 
gemoderniseerd en voorzien van een drietal topla-
gen. De drie nieuwe verdiepingen versterken het ka-
rakter van het gebouw en laten het meewegen in de 
stadcorridor die de Vestdijk met aangrenzende ge-
bouwen vormt. In het gevelbeeld moet een zo open 
mogelijk karakter worden gerealiseerd. Kijkend naar 
het programma, zal het gebouw dienen als woon-
gebouw met kleine en grote appartementen. Het 
nieuwe gedeelte beschikt over de meest luxe appar-
tementen, die worden voorzien van een extra grote 

buitenruimte. Op elke woonlaag moeten de apparte-
menten worden voorzien van de nodige buitenruim-
te, zodat de bewoners de activiteiten op de Vestdijk 
kunnen waarnemen.

De achterliggende gebouwen bestaan uit drie ver-
schillende werelden. Dit accent komt onder ande-
re terug in de materialisatie. Er kan ook gesproken 
worden over een kop-hals-romp principe, waarin de 
markthal de rol van de romp vervuld, de transitie-
ruimte de rol van de hals en als laatste de urban farm 
de kop van het gehele project vormt. 

De monumentale baksteen architectuur van de 
markthal blijft gehandhaafd en wordt waar nodig ge-
revitaliseerd om er voor te zorgen dat het een opti-
male inpassing vind binnen het gestelde doel, waarin 
de ruimtelijke kwaliteit in de binnenstad van Eindho-
ven wordt verbeterd.

De tweede wereld (de hals) is de transitieruimte voor 
onder andere het verticale transport. Dit verbindt de 
verschillende massa’s met elkaar. De hals verbindt 
de kop - urban farm - met de romp -markthal -. In 
een metafoor gesproken voorziet de kop het lichaam 
van de benodigde voorzieningen.
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32. (Speck, 2013)
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AMBITIE



Binnenring

Bebouwing

Buitenring
Afb. 28 |  Bebouwing Eindhoven 2014
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Een ontwerpopgave waarbinnen verschillende func-
ties tot één project worden gecombineerd, met het 
doel: Een groene impuls geven aan de binnenstad. 
Ondanks dat Eindhoven een van de groenste steden 
van Nederland is, wordt dit door de inwoners – de 
Eindhovenaren - niet zo ervaren. Slechts een kleine 
vijftig procent vindt de stad groen.33 

Met waardering voor de oude karakteristieke indus-
triële panden, zal er een gedeelte worden behouden 
in samenhang met nieuwe gebouwen. Het complete 
project zal een ‘walkable city’ veroorzaken met een 
krachtig groen karakter: een groen stedelijk land-
schap.

De inspiratie komt voort uit de markhallen die we-
reldwijd in grote metropolen zijn gevestigd. Denk aan 
steden zoals Londen, Barcelona, Parijs. In Barcelona 
de bekende Mercat de la Boqueria, Londen kent de 
Covent Garden Market, Parijs heeft Les Halles en als 
laatste de nieuwe en zeer moderne Markthal in Rot-
terdam, waarin appartementen gecombineerd zijn 
met een overdekte markthal. 

Bij de gedachte aan een overdekte markthal, bloeide 
er een nieuw idee op. Wat voor programmatische in-

vulling kan een toevoeging zijn voor een markthal in 
het stadscentrum van Eindhoven. 
Mede door de fascinatie voor landbouw, ontstond 
het idee om er een urban farm aan toe te voegen. 
Hoe kan de landbouw in de toekomst verder wor-
den geïntensiveerd, en op welke manier kan de stad 
daarin een rol spelen? Kan er door het combineren 
van verschillende functies – het bundelen van pro-
gramma -  een bijdrage worden geleverd aan duur-
zaamheid.

De ruimtelijke kwaliteit van de Vest Boulevard en het 
Van der Meulen-Ansems terrein ligt in het vergro-
ten van diversiteit en de multifunctionaliteit van het 
gebied. En aan de toevoeging van meer en betere 
kwaliteit groen en het benutten van onbenutte ge-
bouwen.
Voordat er kan worden begonnen met het daadwer-
kelijk ontwerpen van een gebouw, is van belang om 
de historie van Eindhoven en een specifiek deelge-
bied te beschrijven. 

No(o)t(en):

33. (De Groene Stad, 2011)
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Afb. 29 |  Huidige verkeersstructuur in 
 de binnenstad, auto’s en  
 voetgangers

Auto’s

Huidige situatie

Verkeer

Voetgangers
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Afb. 30 |  Nieuwe verkeersstructuur in 
 de binnenstad, auto’s en  
 voetgangers

Auto’s

Boulevard

Nieuwe situatie

Voetgangers
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Optimaal gebruik van 
de natuur

Klimaat

Wateropslag

WatergebruikOpwekken van
electriciteit

Groeilampen

Afb. 31 |  Concept, optimaal gebruik van  
 de natuur
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Optimaal gebruik van
klimaat

Verbouwen van groenten

Markt

Interactie

Aangeleverde  
producten

Eigen verbouwde 
producten

Horizontale groei

Verticale groei

1+1=3
Synergie

Afb. 32 |  Concept
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HISTORIE
Eindhoven ‘Eyndhoven’



Afb. 33 |  Eindhoven omstreek 1560
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Eindhoven “Eyndhoven” (hoeve op het einde van de 
zandrug) is een oude vestingstad en heeft zijn oor-
sprong rond het jaar 1232. In 1232  kreeg Eindho-
ven de beschikking over stadrechten en marktrecht. 
Rondom de bescheiden vesting werd een stadswal 
gevormd, dit tracé is tegenwoordig de Emmasingel, 
Keizersgracht, de Wal en de Vestdijk. Daarvoor was 
het slechts een klein dorp, dat was gesticht bij de 
monding van de Gender en de uitkomst in riviertje 
de Dommel. 
Eindhoven is de facto nooit een belangrijke ves-
tingstad geweest, maar heeft eeuwenlang gefunc-
tioneerd als marktstad met een centrum die omlig-
gende dorpen (Woensel, Gestel, Stratum, Strijp en 
Tongelre.) en gehuchten faciliteerden.34 De stad was 
goed bereikbaar door de dekzandruggen tussen de 
beekdalen. Ook werden de dekzandruggen gebruikt 
om op te wonen. De huidige Demer, Rechtestraat 
en Stratumseind waren onderdeel van de oude rou-
tes.  Dit routesysteem is naar alle waarschijnlijkheid 
de grondlegger geweest voor de plek waar de stad 
zich ontwikkelde.35

De Hertog van Brabant zorgde ervoor dat Eindhoven 
stadsrechten kreeg. Dit was noodzakelijk voor de 
levensvatbaarheid van de stad. Het marktterrein die 

het centrum vormde voor de stad zorgde voor aan-
trekkingskracht van kooplieden en boeren. In het be-
gin was het marktterrein een ongeplaveide ruimte die 
alleen tijdens marktdagen werd gebruikt. De handel 
en de markt werden op een gegeven moment steeds 
belangrijker voor de stad. Bewoners trokken van de 
omliggende dorpen naar de stad. De stad had een 
gunstig leefklimaat. Nieuwe stedelingen werden ver-
plicht om waren te verhandelen via de markt. De stad 
werd daardoor afhankelijk van de omliggende dor-
pen, die de toevoer van waren verzorgden. 

Het begin van de vijftiende eeuw, was eens van de 
meest welvarende periodes in de geschiedenis van 
Eindhoven. De betekenis van de stad werd steeds 
belangrijker en vormde een centrum voor de han-
del en nijverheid. Door dit succes werd de stad een 
aantal keren getroffen door oorlogen. Wat een aantal 
keren bijna heeft geleid tot een totale verwoesting. 

Eindhoven, werd twee maal getroffen door een zwa-
re stadsbrand. De eerste stadsbrand vond plaats in 
1486, door oorlogsgeweld. De tweede stadsbrand 
omstreeks 1554 als gevolg van brandbare bouw-
materialen. De beide branden waren zeer destructief 
voor de stad. 

Ten gevolge van deze desastreuze stadsbranden 
werden door Willem van Oranje, toentertijd heer van 
Eindhoven, bouwvoorschriften opgesteld. In deze 
bouwvoorschriften werd beschreven dat huizen 
voortaan met de kopgevel naar de straat moes-
ten worden gericht en voorzien zijn van leien of 
pannendaken met stenen scheidingsmuren. Deze 
voorschriften hebben invloed gehad op de steden-
bouwkundige structuur: de Markt werd vergroot, de 
straten werden verbreed en rechtgetrokken.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog, van 1568 tot 1648 
werd de stad tot de grond toe verwoest. Eindhoven 
was afwisselend in handen van de Spanjaarden en 
de Verenigde Nederlanden. Naast oorlogsgeweld 
werd de stad ook geteisterd door hongersnoden en 
ziektes. Eindhoven had geen kans om te groeien: het 
aantal inwoners neemt niet tot nauwelijks toe en de 
omvang groeide evenmin.

Eindhoven herstelde keer op keer en was in staat om 
zijn stadsrechten en functies te behouden. In 1811 
kreeg Eindhoven een rechtbank toegewezen. Voor 
Eindhoven is de Markt altijd van bijzondere betekenis 
gebleven, voor zowel de regio al voor de Eindhoven-
se ondernemers. Later vormde de handel en nijver-
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Afb. 34 |  Eindhoven centrum 1928
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heid de basis voor de industriële ontwikkeling.

Van 1816 tot ongeveer 1920 werd Eindhoven een 
echte industriestad. In 1816 werd de eerste textiel-
fabriek aan de Dommel geopend. De vestiging aan 
het water was niet vreemd, het water uit de stromen-
de Dommel werd gebruikt voor het aandrijven van 
spinmachines. Toen het gebouw in 1896 afbrandde 
en er slecht een ruïne overbleef, werd er besloten 
om in 1928 het gebouw volledig te slopen. Typerend 
is dat het gebouw heeft gezorgd voor de opkomst 
van de textielindustrie. Veel bedrijven in de textiel- en 
tabaksnijverheid vestigden zich rondom de haven.  
De lintbebouwing, die daarmee ontstaat, is in die tijd 
een mengeling van woningen en fabrieken. Fabrie-
ken vonden directe aansluiting met de wateren in de 
binnenstad, zoals de stadsgracht die mogelijkheden 
bood tot het oppompen van (koel)water en het lozen 
van afvalwater. In die tijd zijn de grondbeginselen van 
radialen ontstaan, deze zijn in de huidige stedelijke 
structuur nog steeds herkenbaar. Door deze indus-
triële opkomst brak er een nieuw tijdperk aan voor 
Eindhoven. De stad kon gaan groeien. 

Vanaf de achttiende eeuw kreeg het wegennet te 
maken met een uitbreiding. Een nieuwe verbinding 
tussen ’s-Hertogenbosch en Luik werd gereed ge-
maakt, deze verbinding verliep via de Boschdijk 
door de binnenstad en vervolgens naar de Aalster-
weg. De ontwikkeling voor transport over de weg, 
zorgde voor een nieuwe impuls, waardoor er meer 
aandacht werd besteed aan snellere manieren van 
transport. De economische reikwijdte werd vergroot 
doordat in 1846 het Eindhovensch Kanaal werd ge-
graven. Twintig jaar later (1866) werd het netwerk 
uitgebreid door de aanleg van een spoorlijn en de 
economische reikwijdte nog eens groter. Tussen het 
station en de stad werd de Nieuwstraat aangelegd, 
in 1879 werd de straat verlengd naar de Dommel, 
de huidige Dommelstraat. De Raiffeissenstraat, is 
verbonden met de huidige Dommelstraat en werd 

vroeger - tussen 1832 en 1877 - gebruikt als be-
graafplaats. Tegenwoordig dient deze straat als aan-
voerroute van auto’s naar het achterliggende Van der 
Meulen-Ansems (VDMA) terrein, waar het fungeert 
als parkeerplaats. Er werd een Tramremise gebouwd 
aan de huidige Tramstraat, de straat die gekenmerkt 
wordt door lage bebouwing en een dorpskarakter. 
Deze stadsbuurt draagt sinds die tijd de naam ‘Tram-
straatkwartier’. Dit kwartier is de buurt waar dit afstu-
deerproject zich bevindt. 

Naast de grote industrieën (textielindustrie) aan de 
rand van de stad, was er aandacht voor (kleinere) 
industrieën zoals tabaksverwerking, leerlooierijen, 
brouwerijen, hoedenmakerijen en lucifersfabrieken. 
De voornaamste namen in de tabaksindustrie zijn 
Mignot & de Block, Henri van Abbe en Lurmans en 
in de houtindustrie de Koninklijke lucifersfabrieken 
Mennen & Keunen. De namen in de textielindustrie: 
van Elias, De Haes en de Bara. Ook kende Eindho-
ven een belangrijke sigarenkistenmaker genaamd 
Brüning.36 In 1891 vestigde Philips zich met een 
gloeilampenfabriek in een pand aan de Emmasingel. 
Vanaf 1897 verplaatste de fabricage van gloeilampen 
zich naar de overkant, waar later een westwaartse 
expansie langs het spoort plaatsvond. 

Uiteindelijke zorgde de gehele industrialisatie, en een 
overschot aan arbeidskrachten in de agrarische sec-
tor zorgden ervoor dat de arbeiders opnieuw afhan-
kelijk werden van de stad. Binnen de Vest bewoon-
den voornamelijk middenstanders en fabrikanten de 
woningen. De open ruimtes tussen de stadsgrachten 
en de hoofdstructuur werden opgevuld met statige 
herenhuizen. De stadsgrachten waren aantrekke-
lijk om statige herenhuizen te vestigen, omdat de 
stadsgrachten rijk begroeid waren. Een groeiende 
stad vormde aanleiding tot betere stedelijke voorzie-
ningen, voornamelijk sociale voorzieningen werden 
beter geregeld.37

Een belangrijk aspect in de geschiedenis was de in-
troductie van de Woningwet (huurrecht) in 1902. Een 
verordening over huizen, dit was een reglement met 
beschrijvingen over de grote van kamers en ramen, 
maar ook over de onteigening en afkeuring van hui-
zen. Philips begon met de bouw van ‘Philipsdorp’ in 
1910 na de goedkeuring van de gemeente. Dit was 
het begin van Philips als huisvestingsmaatschappij. 
Voor de verschillende woonwijken selecteerde Phi-
lips een groep mensen om samen de projecten te 
ontwerpen. Landschapsarchitecten als J. W. Han-
rath, L. Springer en D.F. Versteeg en bouwkundige 
ontwerpers/architecten als C. Smit, KPC De Bazel, 
E.J.N. Steentjes, J.G.J. de Jong en L.P.J. Kooken 
creëerde een groot deel van de gebouwen en stede-
lijke structureren voor Philips bouwprojecten.

In het centrum werd een gasthuis opgericht, om 
voor arme en bejaarde mensen te zorgen. Het pand 
werd gevestigd aan de Ten Hagestraat. In de loop 
der tijd groeide dit complex uit tot een voorzieningen-
centrum, waarin ook scholen waren ondergebracht. 
Vanaf 1930 kreeg dit complex een nieuwe naam: 
Rooms Katholieke Binnenziekenhuis. In de volks-
mond bekend als het Binnenziekenhuis. Heden ten 
dage, is de Heuvelgalerie gevestigd op de oude plek 
van het Binnenziekenhuis.

In 1920 werd het verzorgingsgebied van Eindho-
ven vergroot, door de annexatie van Gestel en 
Blaarthem, Strijp, Woensel, Tongelre en Stratum. Zo 
werd Groot-Eindhoven gevormd. Eindhoven groeide 
in korte tijd uit van 75 hectare naar 6.305 hectare. 
Het aantal inwoners steeg eveneens van ongeveer 
6.500 naar 45.000. In deze periode was het nood-
zakelijk om de band tussen stad en omliggende dor-
pen te verbeteren, daarom werden in deze periode 
verschillende uitbreidingsplannen gemaakt. De rol 
van het centrum moest worden herzien en daarvoor 
moesten er een drietal punten ter discussie worden 
gesteld:
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Afb. 35 |  Algemeen uitbreidingsplan,  
 Cuypers en Kooken

Afb. 36 |  Eindhoven rond 1935

Afb. 37 |  Plan de Casseres Afb. 38 |  1942, Bombardementen RAFF
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• Het centrumgebied moest kunnen groeien
• De verkeersfuik tussen noord en zuid  
 moest worden opgelost
• Er diende een structurele verbinding te  
 worden gemaakt tussen de dorpen en  
 het centrum
  
Vanwege de innovaties (gemeentelijke elektriciteit, 
drinkwaterleidingen) werd in 1918 een Algemeen Uit-
breidingsplan ontworpen. Het plan werd ontworpen 
door Louis Kooken en Joseph Cuypers, zij waren de 
twee verantwoordelijken. In dit plan werd Groot-Eind-
hoven gesmeed. In dit plan moesten industrie en 
arbeiderswoningen verdwijnen uit de binnenstad en 
plaats maken voor een nieuw centrum met stedelijke 
voorzieningen, zoals een raadhuis, een concertge-
bouw en een politiebureau. Door de toevoeging van 
twee ceintuurbanen zou de bereikbaarheid van de 
binnenstad worden vergroot. Tegelijkertijd werd er 
plaats gemaakt voor woningbouw. In feite was de 
binnenstad een soort spin in het web met omliggen-
de radialen. Dit plan werd echter nooit uitgevoerd, dit 
kwam mede door de verhoogde grondprijzen, wat 
de uitvoering van het project belemmerde.38

De heer G.C. Kools werd in 1921, directeur van 
openbare werken in Eindhoven en werd aangewezen 
om een uitbreidingsplan voor Eindhoven te ontwer-
pen. In zijn plan werden de problemen met betrek-
king tot de infrastructuur van de stad genoemd en 
de noodzaak om huizen te bouwen voor de arbei-
dersklasse. In zijn plan stelde hij ook twee ringwegen 
voor rond Eindhoven. Kools was een liefhebber van 
de tuinstad. In zijn plan werden rechte straten voor-
zien van een groot groen plein en een kerk op een 
monumentale locatie per wijk. 
De spoorlijn vormde een grote barrière tussen het 
noorden en het zuiden van Eindhoven, hiervoor be-
dacht Kools drie oplossingen. Een van deze oplos-
singen was het verhogen van het spoor en de derde 

was de oprichting van een tunnel onder het spoor 
van de ‘Oude Boogert’ naar de ‘Vestdijk’. Kools stel-
de ook een gracht voor aan de westzijde van Eind-
hoven. Rond beide grachten, de oude en de nieu-
we, moest de industrie geplaatst worden. In dit plan 
vormde de werkende klasse een soort buffer tussen 
de villa’s en de industrie. 
Uiteindelijk resulteerde dit in verschillende reacties. 
Een positieve reactie op het plan Kools was dat de 
binnenstedelijke ring over de Keizergracht en de 
Vestdijk een goede keuze was. Kritiek was er op 
groen in de stad en het type woningen, de bebou-
wingshoogtes en dichtheden, deze aspecten waren 
niet goed gedefinieerd. De radiale structuur bood 
mogelijkheden voor het creëren van parken nabij het 
centrum van Eindhoven.

In de twintiger jaren begon Philips met het aantrek-
ken van Drentse medewerkers. Een voorwaarde was 
dat: de Drentse gezinnen drie dochters ouder dan 
14 jaar moesten hebben. In dit geval konden ze allen 
werken in de fabrieken van Philips. 
De meeste Drentse families werden geplaatst in het 
Drentse drop, een wijk die ook werd gebouwd door 
Philips. 

In het jaar 1930 telde Eindhoven maar liefst 90.000 
inwoners, Philips had in die tijd 22.500 medewer-
kers.  Een jaar eerder werd door de gemeente Eind-
hoven, de Casseres aangesteld als hoofd van het 
kantoor stadsuitbreiding en ruimtelijke ordening. In 
tegenstelling tot de voorgaande plannen, waarin ge-
bieden met wegen werden gedefinieerd, markeerde 
de Casseres gebieden voor groen, woningbouw en 
industrie. Hij stelde ook een luchthaven voor aan de 
westkant van Eindhoven.  En was de grondlegger 
van het aanbrengen van sportvoorzieningen in een 
stad. Het sociologische aspect was voor hem erg 
belangrijk samen met de auto, die als positief aspect 
werd beschouwd. In het plan was verkeer een be-
langrijk onderdeel. Het vervaardigen van een goede 

infrastructuur van en naar Eindhoven zou de econo-
mische positie doen versterken. Rond 1930 heerste 
er een economische crisis, waardoor slechts delen 
van het plan zijn uitgevoerd. 39

In de Tweede Wereldoorlog werd Eindhoven een aan-
tal keer gebombardeerd. De Philipsfabrieken werden 
tijdens de winter in 1942 gebombardeerd door de 
geallieerden, dit vanwege het feit dat de Duitsers de 
fabrieken gebruikten. Fellenoord, het spoorwegvi-
aduct, de Demer en delen van de Philipsfabrieken 
werden vernietigd. Uiteindelijk trokken de Duitsers 
zich terug naar het oosten van de stad, waar ze zelf – 
de Luftwaffe - de fabrieken hebben gebombardeerd, 
om te voorkomen dat de geallieerden de fabrieken 
zouden gebruiken. Dit gebeurde in september 1944 
en was de grootste catastrofe van Eindhoven. Door 
deze bombardementen werden grote delen van de 
oude binnenstad rond de Demer, Stratumseind en 
Vestdijk vernietigd.  

De wederopbouw van de stad Eindhoven stond on-
der leiding van Van der Laan. De stad moest worden 
hersteld van alle geleden oorlogsschade en de uitda-
ging was om een aantrekkelijke binnenstad te ma-
ken. Het wederopbouwplan dat Van der Laan pre-
senteerde stond in groot contrast met voorgaande 
plannen. Voor de oorlog was het voornaamste doel 
om de auto te weren uit de binnenstad, terwijl Van 
der Laan juist het verkeer gebruikte om de binnen-
stad te ontwikkelen. Omdat in het centrum de be-
langrijkste functies zouden worden gehuisvest, was 
het centrum gebaat met een goede bereikbaarheid 
per auto. Om de centrumfunctie nog eens te ver-
stevigen moest het spoor worden verhoogd en ver-
plaatst, waardoor een deel van Woensel bij de bin-
nenstad werd gevoegd, dit idee over het verleggen 
van de spoorlijn was niet nieuw, want in 1921 werd 
dit al voorgesteld door Kools. Al met al verwachte 
Van der Laan dat Eindhoven nooit een sterk stedelijk 
karakter zou krijgen.40 
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Afb. 39 |  Oversteekplaats Fellenoord Afb. 40 |  Eindhoven in 1980
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Het wederopbouwplan werd kritisch ontvangen. Van 
der Laan werd verweten dat hij geen duidelijke visie 
had over het herstellen van de historische binnen-
stad. Ook op het gebied van verkeer liet hij steken 
vallen. Het betrof een ontwerpsysteem dat niet vol-
deed aan de eisen van die tijd. 
Wat restte voor Van der Laan was een herindeling 
van het spoorweggebied, waarbij de oversteekplaats 
bij Fellenoord een moeilijke kwestie vormde.  Voor 
het ‘Algemeen Uitbreidings Plan Eindhoven’ werd 
architect Kuiper aangesteld.

Architect Kuiper, werkzaam voor het kantoor Verha-
gen, Kuiper en Gouwetor, ging verder op basis van 
het plan van de Casseres. In dit plan werden voor de 
industrie speciale terreinen rond het Eindhovens Ka-
naal gereserveerd. En voor Philips – die veel grond-
bezit had – bleef het mogelijk om uit te breiden in 
Strijp. Ook bleef Kuiper het principe van ceintuurba-
nen trouw. Hij was wel van mening dat deze ingreep 
geen eenheid in de stad zou brengen, daarom wer-
den er aanvullende - nieuwe -verkeersmaatregelen 
bedacht. 

In de jaren 50 werd het ‘Algemeen Uitbreidingsplan 
Eindhoven 1946’ meerdere keren aangepast. Een 
van deze drastische veranderingen was de aanpas-
sing van de voorgestelde ringwegen door een sys-
teem met zware radialen en raaklijnen. 
De reconstructie van de buitenwijken vond plaats 
land de oude wegen. Er miste een gestructureerd 
plan voor die gebieden. Alle kleine voorsteden be-
schikten over een eigen klein centrum. De uitbreiding 
was gebaseerd op het concept van ‘de wijkgedach-
te’ als kenmerk van een stedelijke uitbreiding. Kuiper 
deed eerst een poging om een algemeen plan te 
maken voor de voorsteden, waar ‘stedelijk wonen’ 
het uitgangspunt was. Kuiper had nagedacht over 
de invloed die de oude stad zou hebben en creëer-
de een hiërarchie in de infrastructuur; van de stads-
straat kwam je op de wijkontsluitingsweg en vanaf 

daar kwam je op de wijkstraat die in een woonstraat 
eindigde. 

In korte tijd werden problemen merkbaar in het cen-
trum van de stad. Hierop werd een aanvullend plan 
bedacht, het ‘Aanvullend Wederopbouwplan 1957’. 
In dit plan werd geen rekening gehouden met de 
enorme populariteit va de auto en de ruimte die het 
in beslag zou nemen. Hierdoor ontstond een frictie 
tussen het benodigde en de beschikbaarheid aan 
vrije ruimte in openbare stedelijke ruimten, straten en 
pleinen. Het Aanvullende Wederopbouwplan 1957 
was slecht een poging om de eerste ideeën van de 
wederopbouw, de noord-zuid en oost-west verbin-
ding te redden. Evenals een poging om het centrum 
van de stad van meer ruimte en lucht te voorzien. 

De daadwerkelijk reconstructie van gebouwen in het 
centrum begon aan de winkelstraat de Demer. Deze 
reconstructie was gebaseerd op historische lijnen 
en het gebruik van de traditionele architectuurstijl, 
echter kreeg dit veel kritiek, omdat het niet de am-
bities van Eindhoven uitdroeg. Tussen de spoorweg 
en de Demer was het Demerplein ontworpen. Dit 
Demerplein was ontworpen als een groot vierkant 
plein omringd met grootschalige gebouwen. Dat zou 
moeten worden gebruikt als nieuwe centrale markt 
in de stad. De Demerplein was de oplossing voor de 
missing link tussen het noorden en het zuiden van de 
stad, en vormde een verbindende factor. Later werd 
het plein het ’18 Septemberplein’ genoemd naar de 
datum dat Eindhoven werd bevrijd.  

Het ‘Algemeen Uitbreidings Plan Eindhoven 1946’ 
van Kuiper had in die tijd al aandacht voor een ex-
tensie richting het noorden, Woensel. Het voormalige 
dorp Woensel werd verbonden door de oude ver-
bindingsweg, maar tegelijkertijd verbroken vanwege 
Fellenoord. Alle aandacht ging naar de uitvoering van 
plannen richting het zuiden en niet zozeer richting het 
noorden. Tijdens het einde van de jaren vijftig werd 

duidelijk dat Eindhoven, de mogelijkheid ‘groeien’ 
moest benutten, en niet de historische betekenis van 
een compacte dichte stad, maar meer de grotere 
stad in termen van oppervlakte. 

In 1958 kwam de Duitse verkeersdeskundige pro-
fessor Feuchtinger. Hij maakte meteen onderscheid 
in doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer, wat 
leidde tot raaklijnen in het oosten en westen. Door-
gaand verkeer moest slechts de stad raken en uit het 
centrum worden geweerd. In die tijd waren er name-
lijk grote ruimteproblemen en een extreme toename 
van verkeer. 

Door de sterke groei van Eindhoven, met name de 
economische groei, werd in 1965 bepaald dat de 
stad kon uitgroeien naar 400.000 inwoners. Voor 
deze grootse uitbreiding was een aanpassing van 
de huidige infrastructuur en bebouwing noodzakelijk. 
Een stad met een hogere dichtheid heeft behoefte 
aan hoogbouw, alleen de bebouwing in de binnen-
stad van Eindhoven had een beperkt aantal bouwla-
gen en een relatief lage dichtheid. 

Ten gevolge van alle successen en ambities, moest 
de stad naar een volgende schaal worden gebracht. 
Eindhoven wilde het multifunctionele centrum wor-
den voor de hele regio Zuidoost Brabant. Het ‘Ba-
sisplan Binnenstad van 1964’ was een vernieuwing 
op het Reconstructieplan. Dit Basisplan was op 
zoek naar een kans, die min of meer, werd gecre-
eerd door de verplaatsing van het Binnenziekenhuis 
naar de wijk Woensel. Waar het Catharinaziekenhuis 
nu nog steeds is gehuisvest. Een enorme open plek 
kwam vrij midden in het centrum van de stad. Dit 
was opnieuw voor de gemeente een aanleiding om 
het centrum van de stad te beoordelen en een nieuw 
plan te ontwikkelen. De nieuwe vrije ruimte vormde 
de basis voor een grootschalig multifunctioneel cen-
trum in combinatie met een effectieve infrastructuur 
en parkeergelegenheid voor auto’s. De Rotterdam-
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Afb. 41 | Concepttekening ‘Cityplan’ Eindhoven

Afb. 42 |  Model ‘Cityplan” Eindhoven

Afb. 43 |  Drive-in woning door van den  
 Broek en Bakema

96



se Van den Broek en Bakema werden gevraagd om 
een nieuw ontwerp te maken met de gedachten van 
‘cityvorming’ , dat meer gebruikt werd in de architec-
tuur van die tijd.42

Van den Broek en Bakema presenteerden hun eer-
ste idee in februari 1967. Het projectgebied was 
tussen de Vestdijk, Marktstraat, Rechterstraat en de 
Dommel. ‘Cityplan’ was geïnspireerd door moderne 
architectuur en de C.I.A.M gedachte. Het project be-
stond uit een totaal 3000 parkeerplaatsen, verdeeld 
over een tweedaagse parkeergarage met daarboven 
een 400 meter lang en 40 meter hoog gebouw, met 
daarin de combinatie van winkels, publieke functies, 
kantoren en woningen. Dit immense gebouw zou 
door zijn situering en grote een ruggengraat vormen 
in het stadscentrum. Het werd een immens gebouw 
dat qua omvang goed kon concurreren met de in-
dustrieel gebouwen van Philips in Strijp.43 De andere 
gebouwen in het plan zouden een stuk lager zijn. De 
grote parkeergarage in het plan zou per auto bereik-
baar zijn door grote ondergrondse tunnels vanaf de 
Vestdijk en de Keizersgracht.
 
Alleen de dienst Gemeentewerken had kritiek en twij-
fels over de dure parkeergarage en de grote van het 
hoofdgebouw (400 meter lengte). Het zou een bru-
taal gebouw in het centrum worden die een verdeling 
zou veroorzaken tussen Oost en West. Het plan van 
Van den Broek en Bakema zou er niet in slagen om 
van Eindhoven een aangename stad te maken. 
Evenals over het financiële aspect en de hoeveel-
heid benodigde vloeroppervlak waren twijfels. Het 
antwoord van Van den Broek en Bakema was daar-
op dat ze een gebouw zouden ontwerpen die uit-
gevoerd kon worden in verschillende fases en met 
meer variaties. Het gebouw dat zij tijdens hun voor-
stel toonden had het maximum aan afmetingen en 
vierkante meters in die tijd. 
De daaropvolgende maanden regende het klachten 
van bewoners, particulieren en winkeliers. Zij schre-
ven een bezwaarschrift aan de gemeente. Evenals 

een groep architecten uit Eindhoven, die bij de ver-
gadering in 1968 aanwezig waren, vonden ‘Cityplan’ 
te gigantisch en te radicaal voor het oude stadscen-
trum.44

De gemeenteraad en Gedeputeerde Staten hebben 
ingestemd met het ‘Cityplan’ Eindhoven ondanks de 
negatieve kritiek en flexibiliteit. De gemeente Eindho-
ven rekende op financiële steun vanuit de regering, 
ter waarde van 45 miljoen guldens.  
Uiteindelijk is de kantoortoren ’t Hooghuis op de 
hoek van de Keizersgracht en de Hooghuisstraat ge-
bouwd. Dit 14 verdiepingen hoge gebouw, die deel 
uitmaakt van het ‘Cityplan’ Eindhoven werd officieel 
niet beschouwd als de eerste stap op weg naar de 
realisatie van het nieuwe centrum.  Op 23 augustus 
1974 werd ‘Cityplan’ door de regering afgekeurd. In 
hun ogen was er te veel flexibiliteit, het was te duur 
en er was een overschot aan kantoor- en winkelca-
paciteit, en een gebrek aan groen, als laatste punt 
was er terughoudendheid over het stedenbouwkun-
digplan. Belangrijk voor deze definitieve beslissing 
was de toen heersende oliecrisis, een periode waarin 
grote uitgaven voor steden ongewoon was.45

Van den Broek en Bakema hebben hun sporen na-
gelaten door ontwerpen van een gebied in Woensel, 
’t Hool. Dit plan werd ontworpen van 1962 tot 1972. 
Waarin ze zich richten zich op de ruimte voor het 
individu met uniformiteit in de massa’s.  Dit thema 
was gebaseerd op de persoonlijke ervaring en het 
individuele bewustzijn van de relatie met de wereld 
om ons heen. Architectuur is een hulpmiddel voor de 
opbouw van een relatie en deze te meten. 
Van den Broek en Bakema namen een boom als ba-
siselement. ’t Hool werd ontwikkeld als een wijk met 
drie principes: ‘leven onder een boom’, ‘leven in een 
boom’ en ‘leven boven een boom’. Tevens waren 
er drie regels die moesten helpen in het realiseren 
van hun idee: de flexibiliteit, de standaardisatie en als 
laatste moest het consumentgericht zijn.

Ze ontwierpen verschillende categorieën van wonin-
gen. Elke categorie vormt een bepaalde oplossing 
voor een probleem. 
Enkele huurwoningen zijn voor de lagere inkomens. 
Het concept van de ‘back-to-back’ woningen ver-
wezenlijkt een veiliger omgeving in vergelijking met 
de oorspronkelijke rijtjes woningen. De drive-in typo-
logie, waar de garage een primaire rol speelt. En van 
een puur functioneel volume een overgangsgebied 
vormt tussen de openbare straat en de woningen. 

Tegelijkertijd werd de Technische Universiteit één van 
de leidende technische hogescholen in Nederland. 
Om een tekort aan ingenieurs na de oorlog (1946) 
te mijden, was er in Nederland behoefte aan het op-
richten van een tweede technische hogeschool. Er 
werd besloten om deze technische hogeschool op 
te richten in Eindhoven, dit was de beste keuze om-
dat er veel grote industriële bedrijven zoals Philips en 
DAF waren gevestigd. De stad en Philips maakten 
een gentlemen’s agreement. Er werd een oppervlak-
te van maar liefst 40 hectare beschikbaar gesteld 
voor de bouw van de technische hogeschool. In 
1954 werd de architect van de Embden gevraagd 
om een stedenbouwkundig en architectonisch plan 
te ontwerpen.  Vermeldingswaard zijn de drie grote 
parkeergarages die werden ontworpen voor de ex-
ploderende groei van het aantal auto’s. Op hetzelfde 
moment werd de Duitse verkeersdeskundige Schae-
chterle aangetrokken voor een verkeersplan, om de 
problemen rondom de exploderende verkeerschaos 
van Eindhoven op te lossen. 

De laatste daadwerkelijk stadsuitbreiding was 
Blixembosch. Hierna eindigde een periode van 
bouwen en uitbreiden van Eindhoven, de voltooide 
stad. Echter, vanwege de grote hoeveelheid aan in-
dustriële gebouwen in de stad en dan met name in 
het centrum van de stad, werd begonnen aan een 
nieuwe campagne. Philips had veel fabrieken in het 
centrum van de stad. Maar na 1974 werd het bedrijf 
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Afb. 44 |  Schets ‘Cityplan’ Eindhoven door  
 van den Broek en Bakema
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gedwongen om te krimpen in Nederland. Hun fabrie-
ken werden leeg en nutteloos achtergelaten. Door 
hun ligging, hun charme in Eindhoven vormen de ge-
bouwen een belangrijk stuk erfgoed. De gebouwen 
werden uiteindelijk gerehabiliteerd en herbestemd 
voor nieuwe gebruikers. In Nederland werd deze 
methode van herbruikbaarheid zeer populair, waar-
door Eindhoven kan worden beschouwd als een van 
de koplopers. Een goed voorbeeld van een verlaten 
gebouw is de Witte Dame.46

De afgelopen tien jaar, was naast het hergebruik 
van oude gebouwen, de trend om het centrum van 
Eindhoven steeds verder te vernieuwen en verdich-
ten. Projecten onder leiding van vooraanstaande ar-
chitecten als Coenen en Fuksas vullen de stedelijke 
holtes die destijds beschikbaar waren. Coenen vulde 
met zijn project de  bestaande kloof, die werd achter-
gelaten door het ziekenhuis in de jaren zestig met de 
Smalle Haven. Fuksas bracht het 18 Septemberplein 
in zijn element door een voetgangersvriendelijk plein 
te maken. 

Nu, in 2014, behoort Eindhoven tot de grootste ste-
den van Nederland. In totaal telt Eindhoven 221.000 
(2014) inwoners, hierdoor behoort de stad tot de 5 
grootste steden van Nederland. 
Eindhoven heeft een goede ontsluiting doormiddel 
van openbaar vervoer (treinverbinding Utrecht-Maas-
tricht, Rotterdam) en autoverkeer (A2,A58 en A67) en 
de luchthaven Eindhoven Airport. 
Bovendien is Eindhoven de groenste stad van Ne-
derland in de top 5 van alle grote Nederlandse ste-
den. Dit komt mede doordat de beekdalen altijd 
herkenbaar zijn gebleven: als groene onbebouwde 
delen in de stad. Met aangrenzend: de Karpen, de 
Genneperparken en Landelijk Strijp (Brainport Park). 
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34. (Monumenten Advies Bureau, 2013)
35. (Hüsken & Hüsken, 2006)
36. (Monumenten Advies Bureau, 2013) 5-6
37. (Meurs, Sennema, & van Doorn, 2012)
38. (Meurs, Sennema, & van Doorn, 2012)
39. (Urban Fabric, 2007)
40.(Meurs, Sennema, & van Doorn, 2012) pag. 22
41. (Meurs, Sennema, & van Doorn, 2012)
42. (Beekman, 1982)
43. (Schippers, Bosman, & Doevendans, 2007) pag. 37
44. (Schippers, Bosman, & Doevendans, 2007) pag. 64
45. (Schippers, Bosman, & Doevendans, 2007) pag. 93-94
46. (Beekman, 1982) pag. 386
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Voormalige Lucifersfabriek (1881) 

&
Automobielbedrijf Van der Meulen - Ansems

(VDMA) (1916)
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Afb. 45 |  Tramremise Afb. 46 |  De oude Vestdijk met gracht Afb. 47 |  Van der Meulen-Ansems garage

De Vestdijk en het aangrenzende VDMA-terrein 
hebben een rijke geschiedenis, mede doordat de 
stad Eindhoven een enorme groei heeft gekend. 
Het unieke VDMA (Van der Meulen – Ansems) ter-
rein bevindt zich achter de voormalige Zusterflat in 
het Tramstraatkwartier. De Vestdijk ligt als drukke en 
belangrijke ontsluitingsweg tussen de Heuvelgalerie 
en de voormalige Zusterflat. Hierna volgt een korte 
beschrijving over de geschiedenis van het Van der 
Meulen – Ansems terrein in hartje Eindhoven.

Aan de oostzijde van de Vestdijk ligt de vroegere 
verpleegstersflat. Zoals de naam ‘Vestdijk’ al doet 
vermoeden ligt het tracé ter hoogte van de oude 
stadsvest. Uit de kaart van 1850 blijkt dat de stad 
ten oosten van de Vestdijk grotendeel onbebouwd 
was. Het stadsbeeld werd hier vooral bepaald door 
het klooster Mariënhage.
Op de hoek van de Dommelstraat en de Tramstraat 
werd in 1896 een tramremise gerealiseerd. Door de 
verbeterde bereikbaarheid van de stad werd het ge-
bied in snel tempo ontwikkeld. 

In het gebied lag een kerkhof over de Vest. In 1900 
werd het terrein geruimd en verkocht aan de heer 
Mignot. Hier is in 1906 de haaks op de Vestdijk aan-

takkende Raiffeisenstraat gerealiseerd, die vormt een 
verbinding tussen de Vestdijk en de Dommelstraat. 
Op de hoek van de Vestdijk, aan de Raiffeissenstraat 
kwamen de villa’s van de kinderen van Mignot. 

Het tramvervoer ontwikkelde zich snel eind 19e 
eeuw, door de aanwezigheid van de remise werd 
een belangrijke stempel op het gebied gedrukt. Hier 
dankt het gebied zijn naam aan: het ‘Tramstraat-
kwartier’. In 1888 werd de tramwegmaatschap-
pij  opgericht met een paardentram, deze liep van 
Markt, Rechtestraat en Stratumseind naar Geldrop. 
Vanaf 1929 kwam het busvervoer op, hierdoor werd 
deze locatie in 1939 onderdeel van de Brabantsche 
Buurtspoorwegen en Autodiensten.

Met de komst van de paters Augustijnen werd ter 
plekke van het oude Mariënhage een nieuwe klooster 
gerealiseerd. Later werd hier een imposante kloos-
terkerk aan toegevoegd. Een ander groot complex in 
het gebied was het Binnenziekenhuis, die uiteindelijk 
uitgroeide tot een groot ziekenhuiscomplex en na de 
Tweede Wereldoorlog uit de binnenstad verdween.47 

De Vestdijk kreeg eind 19de eeuw meer het karakter 
van een laan met aangrenzende villa’s en daarachter 

gelegen fabriekscomplexen. Het vele groen dat zich 
langs de toen stromende stadsgracht bevond, vorm-
de een aantrekkelijk aangezicht. 
Achter de grote huizen bevonden zich de grote fa-
brieken, waaronder de luciferfabriek van Vissers 
Langemeyer & Co en de sigarenfabriek Mignot & De 
Block. 

Door de groei van de stad en de toename van het 
gemotoriseerde verkeer werd besloten om de langs 
de Vestdijk stromende stadsgracht te dempen. Tot 
de Tweede Wereldoorlog liep de Vestdijk door tot 
aan de Ten Hagestraat. Na de oorlog werden groot-
schalige ingrepen gedaan. Dit was onder ander de 
doorbraak van de Vestdijk naar de Bleekstraat over 
het vroegere terrein van Mignot & de Block. 

De Luciferfabriek werd gebouwd door de firma Vis-
ser, Langmeyer & Co. In 1881 werd de eerste steen 
gelegd. Kort nadat het bouwwerk was voltooid werd 
de fabriek overgenomen door de firma Mennen & 
Keunen. Kort na deze overname, besloot de firma 
Mennen & Keunen, om de krachten te bundelen en 
de drie vestigingen onder te brengen in een nieuw 
pand aan de Lijmbeekstraat. Eind negentiende eeuw 
werd Eindhoven de luciferstad van Nederland. Al 
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Afb. 48 |  Schade na bombardement 1944 Afb. 49 |  Oude lucifersfabriek

Afb. 50 |  Binnen in VDMA’s autogarage Afb. 51 |  Monumentale gevel
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vroeg kreeg het de bijnaam Lichtstad. De naam be-
stond al voordat Philips zijn intrede deed. Door haar 
rijke industrie en innovaties werd de stad op de kaart 
gezet.

Kortstondig, 1906-1916, werden er verschillende 
werkzaamheden in de fabriek gecombineerd. In die 
tien jaar deed de ‘luciferfabriek’ dienst als boek-
, steendrukkerij (Schäfer & Co) en sigarenfabriek 
(Meijer, Blomhof Jzn). 

Vanaf 1916 installeert automobielbedrijf Van der 
Meulen-Ansems zich in het gebouw. Een periode van 
83 jaren verstrijken en uiteindelijk in 1999 verlaat van 
der Meulen-Ansems de voormalige luciferfabriek. 
Het Eindhovensch dagblad publiceert in 1926 een 
artikel over het feit dat Van der Meulen – Ansems de 
grootste garage van Nederland is. 

Op dinsdag 19 september 1944 werd het oude 
pand aan de Vestdijk getroffen door het bombarde-
ment van de Luftwaffe. Het oude pand werd zwaar 
beschadigd, maar de achterliggende panden – Lu-
ciferfabriek en de bedrijfshal – bleven gespaard. 
Het getroffen pand van Van der Meulen – Ansems 
moest worden herbouwd, in de herbouwperiode 

werd de bedrijfsvoering al dan niet op provisorische 
wijze voortgezet. In 1956 werd het nieuwbouwplan 
voor Van der Meulen – Ansems gecombineerd met 
de noodzakelijke uitbreiding van het ziekenhuiscom-
plex, die voorheen op de locatie van de Heuvelgalerie 
was gesitueerd. In die tijd was heette dit het Rooms 
Katholieke Binnenziekenhuis. Het complex werd her-
bouwd in de architectuurstijl die kenmerkend is voor 
de wederopbouwperiode, wat resulteert in een strak 
in beton uitgevoerd gebouw geplaatst op een beton-
nen kolomstructuur. De kolommen zijn geplaatst op 
een zogenaamd grid, wat weer teruggebracht is in 
de gevelindeling. Wat een karakteristiek raamwerk 
teweeg heeft gebracht. Uiteindelijk werd de plint een 
showroom voor autogarage Van der Meulen-An-
sems met daarboven woonruimte voor verpleegsters 
uit het Binnenziekenhuis.Toen het Binnenziekenhuis 
verhuisde naar Woensel, kwam de verpleegsterflat 
leeg te staan en werd het gekraakt. Sindsdien (1980) 
wordt de Zusterflat gebruikt als studentenhuisves-
ting.  

Het karakter van de Vestdijk onderging drastische 
veranderingen. Niet alleen de stadsgracht verdween, 
ook enkele villa’s verdwenen. Op de plek van villa 
Craayenhof werd tussen 1961 en 1963 Hotel Co-

cagne (nu Pullman hotel) gerealiseerd. Aan de noord-
oostzijde werd de Groene Toren (1974) gebouwd en 
aan de zuidwestzijde kwam in 2006 de Vestedato-
ren. Deze hoogbouwprojecten domineren nu in het 
straatbeeld en de omgeving. Op de plek van de siga-
renfabriek Mignot & De Block staat tegenwoordig het 
kantoorgebouw van de Lage Landen. De locatie van 
het Binnenziekenhuis werd rond 1990 ingevuld met 
stadswinkelcentrum de Heuvelgalerie. Door deze in-
grepen veranderde de Vestdijk in één eeuw van een 
decorum naar een drukke verkeersader die wordt 
gedomineerd door hoogbouw.48 
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47. (Monumenten Advies Bureau, 2013) pag. 8-10
48. (Monumenten Advies Bureau, 2013) pag. 10
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Afb. 52 |  Pand Van der Meulen-Ansems,  
 voor WOII

Afb. 53 |  Pand Van der Meulen-Ansems,  
 na WOII
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Afb. 54 |  Plaats waar nieuwe doorgang  
 wordt gecreeërd
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Afb. 55 |  Tekening 
 VDMA ‘s garage
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Afb. 55 |  Tekening 
 VDMA ‘s garage

Afb. 56 |  Tekening 
 van monumentale gevel
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STADSANALYSE



Afb. 57 | Transformatie-
kaart Eindhoven
1835-1899

Afb. 58 | Transformatie-
kaart Eindhoven 

1899-1921

Afb. 59 | Transformatie-
kaart Eindhoven 1921-
1941

Afb. 60 | Transformatie-
kaart Eindhoven 1941-
1949
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Afb. 61 | Transformatie-
kaart Eindhoven
1949-1961

Afb. 62 | Transformatie-
kaart Eindhoven 1961-
1970

Afb. 63 | Transformatie-
kaart Eindhoven
1970-1980

Afb. 64 | Transformatie-
kaart Eindhoven 1980-
1994
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Afb. 65 | Transformatie-
kaart Eindhoven 

1994-2014116



Afb. 66 | Analyse gebied

MoRfoLoGIE

In de historische ontwikkeling is Eindhoven op ver-
schillende manieren toegenomen. In deze paragraaf 
wordt verduidelijkt hoe de stad morfologisch is ge-
groeid.
In de begin jaren concentreerden de ontstane wijken 
zich vooral langs de verschillende uitvalswegen. Ne-
derzettingen, zoals Stratum, Woensel, Tongelre, Ge-
stel en Strijp vormen fundamentele principes voor de 
ontwikkeling van de stad Eindhoven. De nederzettin-
gen vestigen zich op de hoger gelegen akkerlanden 
met daartussen drassige weilanden. Opvallend is 
het niveau waarop de verschillende dorpen liggen. 
De dorpen liggen op een niveau van 13 meter boven 
NAP, in tegenstelling tot de binnenstad die 9 meter 
boven NAP ligt. 

In de periode van 1835 tot 1921 is de stad nog 
steeds opgebouwd langs langgerekte straten met 
daar aanliggende gebouwen. In de daarop volgende 
fase, clustert de stad steeds meer en vormt een ra-
diaal. Opvallend blijft de historische structuur in Eind-
hoven en met name het gebied binnen de Ring. De 
binnenstad is een combinatie van drie stedenbouw-
kundige typologieën. Het betreft een samenvoeging 

van: de middeleeuwse vestingstad, de negentiende 
industriestad en twintigste-eeuw wederopbouwstad. 
Deels is dit te danken aan de oorsprong van de aan 
elkaar gegroeide dorpen rondom het vestingstadje 
Eindhoven en de masterplannen van de Casseres.

Tot slot, kunnen we in Eindhoven spreken over een 
tweetal metaforen. Als eerste was Eindhoven een 
spin in het web en in een latere periode toen de ste-
delijke holtes werden opgevuld veranderde de meta-
foor in een bloem. 

ANALySE GEbIED

Het analyse gebied in de Eindhoven betreft een rou-
te die van het noorden naar het zuiden loopt , deze 
route is altijd heel belangrijk geweest voor de stad. 
Eigenlijk kan er gesproken worden dat dit de reden 
is waarom de stad bestaat. In de 17de eeuw was 
’s-Hertogenbosch een belangrijke plaats voor de 
handel. De route naar het zuiden verliep via Eindho-
ven. 
Begin 17de eeuw was deze weg in zeer slechte 
staat in vergelijking met andere wegen. In de acht-
tiende eeuw kwam hierin verandering. De weg werd 
vernieuwd, door een verbreding en een verharding. 

Bekende wegen uit die tijd heten tegenwoordig de 
Boschdijk en de Aalsterweg. Deze twee wegen ver-
binden de wegen in de stad, zoals de Demer, Rech-
testraat en Stratumseind. 
In de twintigste eeuw werden de grachten in het 
centrum gedempt en de noord-zuid route werd ver-
plaatst naar de Vestdijk en Keizersgracht. 

In de analyse is de belangrijkste noord-zuid route op-
genomen, deze verloopt van de John F. Kennedylaan  
naar en de Leenderweg en verbindt Fellenoord, de 
Vestdijk en de Hertogstraat in het stadscentrum met 
elkaar. 

bEbouwING

Bij het creëren van een centrale functie waren de 
raaklijnen erg belangrijk. De raaklijnen zorgden voor 
de bereikbaarheid van de omliggende gebieden en 
andere grote steden zoals ’s-Hertogenbosch en Luik. 
Langs de raaklijnen ontstond lintbebouwing, omdat 
de tussenliggende gebieden niet geschikt waren om 
op te bouwen. De groei van Eindhoven verliep tot 
eind negentiende eeuw op een organische wijze. 
Meestal werden huizen op een ‘ongeplande’ wijze 
gebouwd. Nam de industrie toe, dan werden er nieu-
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Afb. 67 | Infrastructuur Afb. 68 | Groen
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we huizen gebouwd. 
In een later stadium werden de huizen op een ge-
plande wijze gebouwd, neem bijvoorbeeld de wijk 
Woensel. De gehele wijk Woensel is volgens een ge-
plande structuur opgezet. Toch zijn in een paar oude 
delen de organische structuren nog zichtbaar.
Het centrum bestaat uit de meest historische ge-
bouwen en is in het begin op een organische wijze 
gegroeid, later na de bombardementen werd de stad 
grotendeels herbouwd en op een geplande wijze ge-
herstructureerd. 

INfRAStRuctuuR

De wegenstructuur van Eindhoven vindt zijn oor-
sprong in de 19de eeuw, toen de stad een belang-
rijke handelsplaats was. Typerend is dat de voor-
oorlogse stadsuitbreidingen meestal zijn gevormd 
langs de oude handelsroutes, later – na de oorlog 
– groeide de stad en werden de holtes opgevuld. 
Kenmerkend voor de naoorlogse infrastructuur zijn 
de plannen van De Casseres, die het idee van de 
radialen introduceerde.  

In de analyse is onderscheid gemaakt in drie soorten 
infrastructuur, er wordt een hiërarchie aangebracht 
die gebaseerd is op de periodes van de stadsuit-
breidingen. In de jaren’60 en ’70 is de hiërarchie 
van wegen streng, dit is dan ook terug te zien aan 
de lijnrechte vormgeving. De opeenvolging van toe-
gangswegen, start bij de John F. Kennedylaan die 
citydistricts verbindt door radialen. De toegang tot de 
woonwijken verloopt vervolgens via tertiaire wegen.  

In het centrum ligt de binnenring die verbindt het 
noord, oosten, zuiden en het westen van Eindhoven 
en zorgt ervoor dat er minder autoverkeer door het 
centrum van de stad gaat. De infrastructuur in het 
centrum van de stad volgt de lijnen en contouren uit 
de geschiedenis en heeft een kleinschaliger struc-
tuur. Waarin secundaire en tertiaire ontsluitingswe-

gen met elkaar verweven zijn en opgenomen in de 
stedelijk structuur. 

GRoEN

Deze analyse verduidelijkt hoe de groengebieden 
zijn verdeeld over de stad Eindhoven. De stad heeft 
diverse groene gebieden met name de noord-zuid 
route beschikt over veel groen. Buiten het analyse-
gebied liggen de verschillende parken zoals Philips 
de Jongh park, Genneperpark, Stadswandelpark, 
De Karpen.

Vanuit noordelijke richting heeft het gebied een bos-
rijke uitstraling. De groene ‘gordel’ loopt linea recta 
door naar het stadcentrum van Eindhoven. Het heeft 
het karakter van een ‘Parkway’, toch is het niet he-
lemaal een ‘Parkway’ te noemen. Het heeft meer 
het karakter van een snelweg met daaromheen veel 
groen. 
Des te dichter bij het het centrum, wordt de skyli-
ne van Eindhoven steeds beter zichtbaar. Dichtbij 
het centrum van de stad ligt de TU/e campus in 
een parkachtige setting. Overigens is in het stads-
centrum weinig tot geen groen aanwezig. Alleen het 
gebied rond de Dommel beschikt over het nodige 
groen. Dit zorgt voor een natuurlijke variatie in de 
stedelijke omgeving. Vervolgens in het zuiden, waar 
de Leenderweg zich bevindt, liggen natuurgebieden 
zoals de Stratumseheide.

Tot slot, kan er worden geconcludeerd dat vanuit het 
noorden en vanuit het zuiden de intensiteit en aan-
wezigheid van groen het hoogst is. Beiden hebben 
een vergelijkbaar karakter. Maar wanneer het stads-
centrum wordt bereikt, vervaagt het groen en maakt 
het plaats voor een stadslandschap die bestaat uit 
gebouwen.

coNcLuSIE

In de toekomst zal Eindhoven steeds verder uitdijen 
en expanderen over de binnenring. Om de ‘beperkte’ 
ruimte in de binnenstad en de kwalitatief hoogwaar-
dige plekken zo efficiënt mogelijk te benutten, dienen 
bebouwing, infrastructuur en groen met elkaar te 
worden gecombineerd. Samen kunnen deze topics 
een efficiënte en vooruitstrevende oplossing bieden, 
voor de stad van de toekomst.
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MASTERPLAN



Afb. 69 |  Schetsimpressie 1 
 Masterplan
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opzEt

Het masterplan bestaat uit een gebied dat maar liefst 
18.000 m2 groot is. Door het vitaliseren van het sta-
tionsgebied krijgt het Tramstraatkwartier een nieuwe 
impuls mits er zich een duidelijke routing door het ge-
bied bevindt. Het Masterplan bewerkstelligd een rou-
ting die voor deze nieuwe impuls zorgt. Een routing 
van voetgangers die van cultuurcentrum de Effenaar, 
zich via een prettig groen landschap verplaatsen 
richting de Heuvelgalerie en hun weg vervolgen in de 
binnenstad van Eindhoven. Tevens wordt het oude 
klooster ‘Mariënhage’ die aan de Dommel grenst 
betrokken bij het gebied. Het ensemble bestaat uit 
een aantal programma’s: Wonen, werken en verblij-
ven (bezoeken) dit wordt in één totaal masterplan 
gecombineerd. 

Vanuit de binnenstad loopt een commerciële as die 
overgaat in een landelijk karakter. Aan deze zoge-
naamde as bevinden zich belangrijke pleinen als de 
Markt en Stationsplein. Ook vanuit het stationsge-
bied loopt een belangrijke aanlooproute. Het huidig 
transitiegebied –stationsgebied- zal in de toekomst 
een Down-Town karakter krijgen, waardoor Eindho-
ven zich zal onderscheiden van historische steden 
zoals bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch en Maastricht. 
Het neigt eerder richting de uitstraling van Rotter-

dam te gaan. Hierdoor vormt het Kernwinkelgebied, 
Tramstraatkwartier en het stationsgebied een geheel 
met een binnenstedelijk karakter.

Door de hoge verkeersintensiteit is veilig oversteken 
van de Vestdijk nauwelijks mogelijk. Deze belangrij-
ke verkeersader – onderdeel van de binnenring – is 
in het masterplan omgevormd tot boulevard. Door 
de komst van de Vest boulevard wordt het groene 
karakter in de richting van de Dommelzone extra ver-
sterkt. Passanten kunnen zich verplaatsen per voet, 
per fiets en per openbaar vervoer. Openbaar vervoer 
is doormiddel van een ov-baan in de groene strook 
mogelijk. De overige gebruikers verplaatsen zich 
over de verbrede trottoirs, waar wandelen met fiet-
sen wordt gecombineerd. Het aanbrengen van meer 
groen op de Vestdijk creëert een prettig verblijfsge-
bied in een hoog stedelijk gebied. Doordat het een 
prettig verblijfsgebied wordt zullen de blinde plinten 
opnieuw worden geactiveerd en zullen daardoor tot 
het verleden behoren. 

StADScoRRIDoR

De Vestdijk, volgt de contouren van de oude gracht, 
hierdoor heeft het een gebogen karakter. De aan-
grenzende gebouwen volgen de contouren van de 
Vestdijk en hebben een hoog stedelijk karakter, met 
uitzondering van enkele monumentale villa’s van de 
vroegere welgestelden. Tezamen vormen de gebou-
wen een stadscorridor in noord-zuidelijke richting. In 
het masterplan wordt dit als uitgangspunt meegeno-
men. Omdat er een hoog stedelijk karakter heerst 
met veel hoogbouw, worden in het masterplan twee 
woontorens gepositioneerd om het gebied een extra 
impuls te geven.

GEbouwEN

De twee hoge woontorens accentueren het gebied 
en vormen een eyecatcher door hun verschijnings-

vorm en ook door hun hoogte. Hierdoor is het ge-
bied zichtbaar vanuit diverse punten in de stad.  De 
woontoren grenzend aan de Vestdijk is dusdanig ge-
legen dat het wordt opgenomen in de stadscorridor. 
De stadscorridor wordt gevormd door het Pullman 
hotel (voorheen: Cocagne), de voormalige Zusterflat, 
de Groene toren en de Heuvelgalerie. Typerend is de 
hoog stedelijke bebouwing. De andere woontoren 
grenst aan de Raiffeisenstraat, een gekromde zij-
straat van de Vestdijk. 

De voormalige Zusterflat wordt herontwikkeld en 
ontplooit zich tot het entree(gebouw) voor het ach-
terliggende Van der Meulen Ansems terrein. Door het 
ontwerp van een doorgaande route, vanuit de Heu-
velgalerie naar de Effenaar wordt er een constante 
verkeersstroom van voetgangers bewerkstelligd.

Tussen de voormalige Zusterflat en de oude luci-
fersfabriek komt een tussenplein te liggen met een 
besloten karakter. Dit plein wordt verdiept om een 
extra dimensie te geven aan de her te ontwikkelen 
gebouwen. De lucifersfabriek en bedrijfshallen wor-
den een overdekte markthal die in verbinding staat 
met de optopping, die geplaatst wordt op een ‘ta-
felconstructie’ hierin zal de urban farm worden op-
genomen.

Het oude parkeerterrein zal parkeerplaatsen blijven 
faciliteren. Echter wordt het parkeren verscholen on-
der een deklandschap, met daaronder de mogelijk-
heid om op twee verschillende niveaus te parkeren. 
Tussen de markthal en de passage wordt een directe 
verbinding opgenomen zodat er continue interactie 
ontstaat tussen de verschillende functies.

• Twee nieuwe markante woontorens 

• Herontwikkeling van voormalige Zusterflat naar nieuw  

 appartementengebouw

• Voorplein (gelegen tussen Zusterflat en Luciferfabriek)

• Twee laags parkeerdek met landschap op bovenste laag

• Herontwikkeling Luciferfabriek en bedrijfshallen naar  

 Markthal

• Optoppen bestaande gebouwen doormiddel van tafel 

 constructie, waarin de Urban Farm wordt opgenomen.
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Afb. 70 |  Schetsimpressie 2 
 Masterplan
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Afb. 71 |  Schetsimpressie 3 
 Masterplan
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Afb. 72 |  Stedenbouwkundige  
 maquette 1:1000
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Afb. 73 |  Stedenbouwkundige  
 maquette 1:1000
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Afb. 74 |  Stedenbouwkundige maquette 1:1000,  
 Station en VDMA gecombineerd
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LANDSCHAP



Afb. 75 |  Huidige groen situatie in de binnenstad Afb. 76 |  Nieuwe groen situatie in de binnenstad,
 de Vest Boulevard en deklandschap

132



De binnenstad van Eindhoven wordt omringt door 
de ring, de groenstructuur bevindt zich voornamelijk 
buiten het binnenstedelijk gebied of begint net bin-
nen de buitenring. Aan de binnenzijde van de ring 
wordt de groenstructuur gedomineerd door de Dom-
melzone. Zowel aan de noord- en zuidzijde van het 
gebied vormt de Dommelzone een natuurlijke uitlo-
per van omvangrijke groengebieden. Door deze wijze 
wordt het landelijk gebied diep het stedelijk gebied 
binnengehaald.49

Ouder dan de stad Eindhoven is de Dommel. De 
bekende waterstroom die door Eindhoven centrum 
loopt, vormt een belangrijk onderdeel in de pre ste-
delijke structuur. De Dommel is in zijn bestaan van 
levensbelang geweest voor de stad. Het diende tot 
in de twintigste eeuw voor verversing voor waterstro-
men in de binnenstad en voor afvoer van rioolwater 
en industrieel afval. Recentelijk (2003) werden de oe-
vers van de Dommel getransformeerd van steen naar 
een groener karakter, zodat groen aan de binnenstad 
werd toegevoegd.50

Ondanks veel groen in het buitengebied en de Dom-
melzone, is er weinig tot geen groen in de binnenstad. 
De Vest Boulevard en het deklandschap voegen een 

attractief groen milieu toe aan de binnenstad.

DE bouLEvARD

Auto’s worden op de boulevard zo min mogelijk toe-
gestaan. Het is niet mogelijk om de auto geheel te 
weren, omdat diverse gebouwen en gebouwfuncties 
moeten kunnen worden bereikt per auto. Over ‘De 
Vest Boulevard’ loopt een busbaan in eenrichting.
De boulevard wordt voorzien van een tapijt aan groen 
met aan weerszijden een dubbele rij aan bomen. 
Tussen de Heuvelgalerie en de voormalige Zusterflat 
komt een zogenaamd ‘zebrapad’ te liggen, een ‘ze-
brapad’ die net zo breed is als de Zusterflat. Hierdoor 
wordt de routing richting de markthal en het van der 
Meulen-Ansems terrein versterkt.

HEt DEkLANDScHAp

Om hier een oplossing voor te bieden, zal het groene 
karakter in de binnenstad worden versterkt door de 
toevoeging van het verhoogde maaiveld met daar-
op een deklandschap. Dit deklandschap is als park 
vormgegeven en bevindt zich achter de markthal en 
maakt een connectie met de Dommelzone.
Onder dit deklandschap zijn twee parkeerlagen ont-

worpen. Het dek landschap vormt een verbinding 
tussen de Heuvelgalerie en de Effenaar en is een 
overgangsgebied van een hoog stedelijk karakter 
naar een woongebied die tussen twee groenge-
bieden is gesitueerd. Door het nieuw ontworpen 
landschap in de binnenstad wordt een verbinding 
mogelijk gemaakt tussen het doorkruisende Dom-
melgebied en de binnenstad van Eindhoven.

• Verweven van stad en landschap

• Revitaliseren van de binnenstad

• Revitaliseren van het landschap

• Een hoge woonkwaliteit met een attractief groen milieu. 

No(o)t(en):

49. (Gemeente Eindhoven Dienst Stadsontwikkeling, 1998)
50. (Meurs, Sennema, & van Doorn, 2012)
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Afb. 77 |  Totaalbeeld van bebouwing,   
 infrastructuur en groen in de binnenstad

134



Afb. 78 |  Birdsview deklandschap
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Afb. 79 |  Plattegrond Landschap, schaal 1:500
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Afb. 80 |  Plattegrond Landschap, schaal 1:1000
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Afb. 81 |  Birdsview, de Vest Boulevard

L
a

n
d

s
c

h
a

p

139



12



ARCHITECTONISCH
ONTWERP



Afb. 82 |  Schematische weergave ontwerp

142



Het architectonisch ontwerp bestaat uit een over-
dekte markthal met aanliggende restaurants (ver-
ticaal en horizontaal) doorkruisend in alle verschil-
lende functies en een urban farm in de optopping. 
Het verticale restaurant vormt een spil tussen het 
verkoopgedeelte (markthal)  en het bovenliggend vo-
lume, waar urban farming plaats vindt. Dit kasachtige 
volume is geplaatst op een tafelconstructie, waarop 
de ‘kas’ wordt gepresenteerd. De façades en het 
dak zijn volledig transparant vormgegeven. Dit be-
werkstelligd het optimaal binnenkomen van daglicht, 
en het versterken van het binnen-buiten gevoel. Het 
binnenvallende daglicht bevorderd de groei van de 
binnen verbouwde groenten. Grote vides zullen het 
onderliggende historische – bestaande – volume be-
lichten zodat deze niet volledig wegvalt in de scha-
duw van het nieuwe gedeelte, de urban farm. Een 
verbinding in direct – fysieke – als indirect verband.

coNtExt

Het architectonisch ontwerp is een inpassing in de 
binnenstedelijke context, waarin het ontwerp een 
overgangsgebied vormt in de binnenstad. De wijk 
aan de Tramstraat bestaat veelal uit tweelaagse wo-
ningen die aan elkaar zijn geschakeld, dit heeft meer 

een dorpskarakter dan een stedelijk karakter. Aan 
westkant van de Vestdijk is juist het stedelijk karakter 
sterk aanwezig. Het ‘tussengebied’ VDMA was vroe-
ger een industriegebied die de welgestelden van de 
arbeiders scheiden. In de nieuwe inpassing, wordt er 
betrokkenheid gerealiseerd, in plaats van een duide-
lijke scheiding. De nieuwe inbedding zal de verbinte-
nis aangaan. 

voRM

De rooilijnen in het gebied vormen guidelines voor de 
vormgeving. Met name de vorm van de hoogbouw 
torens en het deklandschap volgen de rooilijnen. De 
vormgeving van de twee woontorens is een strakke 
rechthoekig vorm. Bij de bestaande gebouwen wor-
den er enkele elementen toegevoegd. 
De optopping is een strak brutalistisch gebouw, 
geplaatst op een tafelconstructie, dit lijkt in eerste 
instantie een autonoom bouwwerk, met een eigen 
vorm en een strak modern uiterlijk, die een sterk in-
dustrieel karakter heeft en afwijkt van de rest. Desal-
niettemin vormen ze samen één geheel. Het industri-
ele karakter is een knipoog naar het verleden. Toen 
het gebied nog functioneerde als een soort indus-
trieterrein. 

ENtREEGEbouw

De voormalige Zusterflat  een opengewerkte plint, 
daardoor ontstaat er een toegangspoort naar het 
achterliggende terrein, waar het ‘voorplein’ met een 
omsloten karakter ligt. In het midden van de voor-
malige Zusterflat is een extra accent toegepast om 
een hogere doorgang te creëren. Door de ontstane 
zichtlijn wordt de aandacht gericht  op de overdekte 
markthal en urban farm.

Aan de gevel van de ‘Zusterflat’ worden versprin-
gende balkons toegevoegd. De speelse balkons 
richten hun zicht op de richting van de boulevard. 
Tussen de drie nieuwe lagen en de bestaande zit in 
architectonische expressie enig verschil, waardoor 
het verschil in bouwperiodes duidelijk zichtbaar blijft. 
De stijgpunten zijn aan weerzijden van het gebouw 
geplaatst, waardoor de plint zo open mogelijk blijft. 
De stijgpunten zijn ten opzichte van de bestaande 
massa teruggelegd. Waardoor de nadruk meer ligt 
op de hoofdmassa, met haar karakteristieke beton 
architectuur en toevoeging van de nieuwe balkons 
aan de bestaande gevel. 
De achtergevel wordt voorzien van een gaasstruc-
tuur, wat het mogelijk maakt om een groene façade 
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Afb. 83 |  Programma: woontorens Afb. 84 |  Programma: appartementen ‘Zusterflat’

Afb. 85 |  Programma: verdiept voorplein Afb. 86 |  Programma: monumentale façade
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Afb. 87 |  Programma: aanvoer goederen Afb. 88 |  Programma: tweelaagse parkeergarage

Afb. 89 |  Programma: dakmoestuin Afb. 90 |  Programma: deklandschap, park
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Afb. 91 |  Programma: passage Afb. 92 |  Programma: overdekte markthal

Afb. 94 |  Programma: verticaal restaurant,   
  dakterras

Afb. 93 |  Programma: restaurant aan voorplein
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Afb. 95 |  Programma: urban farm
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Afb. 96 |  Zusterflat in 1958
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Afb. 97 |  Ontwerp voormalige Zusterflat, de Vest  
 Boulevard zijde
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Afb. 98 |  Ontwerp voormalige Zusterflat, de Vest  
 Boulevard zijde, naast Pullman hotel150



A
rc

h
it

e
c

to
n

is
c

h
 o

n
tw

e
rp

151



Afb. 99 |  Ontwerp voorplein met markthal en   
 urban farm152



Afb. 100 |  Foto van
 bestaande hal

Afb. 101 |  Ontwerp 
‘de Passage’

te maken in combinatie met vertical farming.

MoNuMENtALE fAçADE

Aan de voorpleinzijde grenst een monumentale faça-
de, deze wordt in originele staat teruggebracht en 
weinig aangepast. Alleen de letters boven de entrees 
‘Passage’ en ‘Restaurant’ worden toegevoegd aan 
deze gevel. Kenmerkend aan deze façade zijn de 
verspringingen in de uit baksteen opgetrokken muur. 

MARktHAL

Markthal (voorheen: luciferfabriek) wordt vanaf het 
lager liggende voorplein via de ‘krepis’ bereikt. Door-
middel van drie treden wordt de markthal op een 
voetstuk geplaatst. Hierdoor krijgt dit programma 
een belangrijke betekenis en een vloeiende overgang 
tussen verschillende niveaus. 
De façade aan de voorzijde is een volledige trans-
parante gevel. De wisselwerking tussen binnen en 
buiten, maakt mensen erop attent dat er activiteiten 
aan weerszijden plaatsvinden. Om het voorplein bij 
de overdekte markt te betrekken is een zo transpa-
rant mogelijke façade benodigd voor het binnen-bui-
ten gevoel. 

Aan de achterzijde bevindt zich eveneens een trans-
parante façade. Hierdoor ontstaat een constante 
visuele verbinding met het groene deklandschap en 
het onderliggende tweelaagse parkeerveld. Aan het 
overgangsgebied tussen het verhoogde maaiveld en 
de markthal grenst een openruimte aan de buiten-
zijde alias buitenvide. Deze buitenvide zorgt ervoor 
dat personen die de auto hebben geparkeerd in de 
garage getriggerd worden door de lichtinval, dit geeft 
een subtiel accent aan de entree van de achterzijde.   

HoofDAS

Vanaf het voorplein is de entree van het gebouw 
aangegeven als ‘Passage’, die aangegeven wordt 
met letters boven de entree. Dit idee komt vanuit de 
historie, toen het gebouw dienst deed als autoga-
rage (Automobielbedrijf Van der Meulen-Ansems). 
In die periode werden boven de deuropeningen de 
verschillende functies – werkplaats, autoverhuur - 
aangegeven. 

Binnengekomen in de ‘Passage’, valt direct op dat 
de ‘Passage’ een hoofdas vormt binnen het gebouw, 
een ruggengraat die de basis vormt voor het totale 
complex. En waarin alle functies visueel met elkaar 

verbonden zijn. Hierdoor wordt de routing in het 
gebouw in een oogopslag helder. Door het gebruik 
van lichtstraten wordt de routing versterkt richting 
het landschap bovenop het parkeerdek, Ook de 
parkeergarage met daarin de gestalde auto’s is niet 
weggestopt, maar zichtbaar gehouden zodoende 
wordt de interactie tussen mens en auto verduide-
lijkt. De verticale transportruimte (liften, roltrappen) 
grenzen eveneens aan de hoofdas. 

Aan weerszijden van deze centrale as worden ver-
schillende markt activiteiten gehouden en de moge-
lijkheid geboden om producten te proeven en in de 
proeverijen en in het restaurant. 
Het restaurant heeft twee visuele verbindingen, de 
één richt zich op de ‘Passage’ en de ander op het 
voorliggende plein. 
De hoofdroute eindigt op het verhoogde maaiveld, 
die als park is vormgegeven en vervolgt zijn weg naar 
de Tramstraat, Raiffeisenstraat en de Dommelstraat.

uRbAN fARM

De Urban farm is een brutalistische massa ( wat be-
treft schaal, stoerheid) geplaatst op een ‘tafelcon-
structie’ (stevig en toch swingend). Een symbolische 
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Afb. 103 |  Plattegrond -1, schaal 1:1000
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Afb. 104 |  Façade detail honingraatstructuur
 50%, 75%, 85%, 95% transparant

omarming van de onderliggende gebouwen.  
De boven geplaatste massa (kasgebouw) is volledig 
transparant, wat een knipoog is naar de kassen in 
de tuinbouw. Om het industriële karakter van Eind-
hoven terug te laten komen is het dak vormgege-
ven doormiddel van zogenaamde sheddaken. Het 
schuine gedeelde van de sheddaken is op het zuiden 
gepositioneerd om een optimaal gebruik van de zon 
te bewerkstelligen. De stijlen van de vliesgevels zijn 
in dikte verschillend, zodat de belijning van de gevel 
en met name het karakter van de sheddaken wordt 
versterkt.  

MAtERIALISAtIE

G L A S

Door optimaal gebruik te maken van glas ontstaat er 
een zekere vorm van transparantie. Deze transparan-
tie zorgt ervoor dat het binnen-buitengevoel wordt 
versterkt, en vanaf buiten zijn vanaf grotere afstand 
verschillende activiteiten en functies herkenbaar. 
In de avond/nacht kan de kas zodanig worden ver-
licht, dat het een nieuw lichtpunt vormt in de stad 
Eindhoven.

H o N I N G R A A t S t R u c t u u R

Het ‘tussenvolume’ waar het verticale transport en 
het verticale restaurant zich bevindt. Heeft als materi-
alisatie een honingraatpatroon meegekregen. De ‘bij-
enkorf’ verbindt het oude met het nieuwe gedeelte. 
Bij een toename in de hoogte neemt de transparantie 
steeds verder toe. Hierdoor heeft het tussengedeelte 
meer een besloten karakter gekregen, maar op een 
zodanige manier dat bewegingen in het tussenlid van 
buitenaf waarneembaar zijn. Op het dakterras wordt 
de balustrade vervaardigd uit hetzelfde materiaal al-
leen dan met optimale transparantie. 
In het interieur blijft dit patroon steeds herkenbaar, de 
transparantie zorgt ervoor dat er een continue inter-
actie ontstaat tussen de Urban farm en het verticale 
restaurant. Vanaf het verticale restaurant kunnen de 
activiteiten in de ‘kas’ worden geobserveerd.  

b A k S t E E N

Op begane grond niveau en in de ‘oude’ architectuur 
wordt baksteen gebruikt. Door hergebruik en zicht-
baar maken van de ‘oude’ baksteen architectuur zijn 
de historische panden in harmonie met de geschie-
denis. Opvallend is de linker gevel van de markthal, 

aan de Raiffeisenstraat, hier kan de historie van het 
bouwwerk nog grotendeels worden afgelezen. Het 
patroon van vroegere aanpassingen aan het gebouw 
zijn herkenbaar gehouden in de façade.

DuuRzAAMHEID 

Door twee programmatische invullingen, die elkaar 
versterken, wordt zowel op lokaal als op regionaal 
niveau duurzaamheid gegeneerd.Een duurzaam 
gebouw verbeterd de kwaliteit van het binnen- en 
buitenmilieu en is een optimalisatie voor gezondheid, 
comfort en productiviteit. Ook de aanvoer van pro-
ducten wordt gereduceerd, zodat het aanleveren van 
producten van buitenaf wordt beperkt. 

Klimaatverandering wordt zo langzamerhand een 
groot probleem. Dit probleem is niet alleen te wijten 
aan gemotoriseerd vervoer, maar gebouwen hebben 
eveneens een grote invloed op de klimaatverande-
ring. De mens speelt daarin een belangrijke rol. De 
aarde warmt op en de grondstoffen raken uitgeput. 
Nu het nog niet te laat is kunnen we door een aan-
passing in de leefomstandigheden, ervoor zorgen 
dat de uitstoot van CO2 aanzienlijk wordt beperkt.
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Afb. 105 |  Plattegrond 0, schaal 1:1000
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Gebouwen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor on-
geveer 40 procent van de uitstoot van CO2. In Ne-
derland is dit percentage lager, met een totaal van 35 
procent.51 Door het toepassen van betere systemen 
kan op grotere schaal een bijdrage worden geleverd 
aan de verduurzaming van ons leefmilieu.

In dit ontwerp wordt deze bijdrage geleverd door 
toepassing van zonnepanelen, opvang van regenwa-
ter en gebruik van energiebesparende lampen. Ook 
is  het gebouw zodanig ontworpen dat het optimaal 
gebruik kan maken van zonlicht. Dit verwarmt de kas 
aan de binnenzijde, waardoor er op verwarmings-
kosten kan worden bespaart. Ook het gebruik van 
aardwarmte levert een besparing op.

Groeilichten zijn benodigd voor de groei van de 
planten in de urban farm, hiervoor wordt alleen LED 
verlichting gebruikt. De benodigde energie wordt op-
gewekt door een PV-laag die is geïntegreerd in de 
glazen sheddaken. Het glas van de sheddaken ge-
richt op het zuiden is voorzien van een PV systeem 
dat als dunne filmlaag tussen twee glasplaten zit. Het 
glas in de urban farm zorgt ervoor dat er daglicht het 
gebouw binnenkomt voor een optimale omgeving 
voor zowel mens als plant. 

Water is benodigd voor de groei, om het gebouw van 
voldoende water te voorzien, moet het regenwater 
worden opgevangen in de daarvoor bestemde wa-
tertanks. Het betreft een dusdanig groot oppervlak 
dat het naar alle waarschijnlijkheid het gebouw van 
voldoende water kan voorzien. Als laatste kunnen de 
planten bijdragen aan de verbetering van de lucht-
kwaliteit. Een duurzaam circulair systeem.
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Afb. 105 |  Plattegrond laag -1, schaal 1:500
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Afb. 106 |  Plattegrond laag 0, schaal 1:500
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Afb. 107 |  Plattegrond laag 1, schaal 1:500
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Afb. 108 |  Plattegrond laag 3, schaal 1:500
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Afb. 109 |  Plattegrond laag 4, schaal 1:500
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Afb. 110 |  Plattegrond laag 5, schaal 1:500
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Afb. 111 |  Plattegrond laag 6, schaal 1:500
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Afb. 112 |  Plattegrond laag 8, schaal 1:500
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Afb. 115 |  3D Doorsnede
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Afb. 116 |  3D Doorsnede, inclusief de Vest Boulevard en   
 voorplein
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Afb. 117 |  3D Doorsnede, inclusief de Vest Boulevard en   
 voorplein

172



A
rc

h
it

e
c

to
n

is
c

h
 o

n
tw

e
rp

173



174



Afb. 118 |  Dwarsdoorsnede, schaal 1:500
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Afb. 119 |  Dwarsdoorsnede, schaal 1:500
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Afb. 120 |  Langsdoorsnede, schaal 1:500
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Afb. 121 |  Impressie doorsnede vanaf deklandschap
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Het definitieve ontwerp is een integratie van steden-
bouw/landschap en architectuur, waarbij de focus 
lag op het ontwerpen van verschillende onderdelen 
om een duurzame groene binnenstad te bereiken. 

Het gehele verslag is opgebouwd uit drie verschillen-
de topics: theorie, historie en design. De focus ligt 
in het begin meer op de theorie, in het overlappen-
de gedeelte op de historie en als laatste het design 
gedeelte wat heeft geresulteerd in het definitieve 
ontwerp voor de Vestdijk en het Van der Meulen-An-
sems terrein. 

De onderzoeksvraag: “Hoe kan een primaire ver-
keersader – de Vestdijk – worden getransformeerd 
in een aangenaam verblijfsgebied en een verbinding 
vormen in twee metropolitaanse stadsgebieden in 
Eindhoven?”

Is beantwoord door de primaire verkeersader te on-
derbreken en er een boulevard van te maken en een 
nieuw programma toe te voegen aan het VDMA-ter-
rein. Onderzocht is op welke wijze dit binnenstedelijk 
gebied een duurzame toevoeging kan zijn voor de 
binnenstad. Dit resulteert in een nieuwe verbinding 
tussen de Heuvelgalerie, Effenaar en de Dommelzo-

ne door de twee karakteristiek stadsgebieden ‘Kern-
winkelgebied’ en ‘Tramstraatkwartier’ in een gelimi-
teerde binnenstad met elkaar te verbinden.

De vier voorgestelde voorwaarden, om zoveel mo-
gelijk voetgangers aan te trekken in een specifiek 
gebied, zijn bij elke keuze overwogen:

1. Een reden om te lopen (Balans van  
 toepassingen)
2. Een veilige wandeling (Realiteit en  
 perceptie)
3. Een comfortabele wandeling (ruimte en  
 oriëntatie)
4. Een interessante wandeling (tekenen van  
 menselijk gebruik) . 

Kortom: Een innovatief en duurzaam project wat 
door zijn aard, ligging en omvang een belangrijke 
toevoeging is voor de voetgangersvriendelijkheid in 
de binnenstad van Eindhoven. 

• Identiteitsdrager – de Dommel – betrekken bij de  

 binnenstad van Eindhoven

• Binnenstedelijke openbare ruimte krijgt groen stedelijk  

 cachet

• Parkeren wordt ‘verborgen’ onder een parkachtig  

 deklandschap

• Versterken van toegankelijkheid tussen de twee  

 afzonderlijke stadsgebieden

• Verbinding tussen binnenstad (Heuvelgalerie) met  

 Effenaar (cultuurcentrum) en Dommelzone
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Eindhoven, de grootste stad van het zuiden en de 
meest innovatieve stad van Nederland. Een stad die 
bij uitstek geschikt is voor het afstudeeratelier Archi-
tecture of SMART Mobility.

Dit afstudeerproject omvat een complex programma 
dat in het hart van Eindhoven een blinde vlek reac-
tiveert. Dit gebeurt door een herziene visie over en 
voor het gebied, en door de toevoeging van nieuwe 
programma’s. Door een vernieuwde programmati-
sche invulling wordt er  een inpassing in de binnen-
stad van Eindhoven bewerkstelligd.

Het voornaamste doel is om een locatie zo in te 
richten dat het mensen veiligheid en geluk biedt. Dit 
geldt voor alle huidige en toekomstige gebruikers, 
mensen die de stad bezoeken, die er wonen of die er 
werken. Een kwaliteitsverbetering die van kracht is, 
vierentwintig uur per dag, met inachtneming van de 
optimalisatie van mobiliteit.

De Vestdijk en het VDMA-terrein inclusief bijbeho-
rende gebouwen vormen samen een belemmering 
in de binnenstad. Er worden twee karakteristieke ge-
bieden, het zogenaamde Kernwinkelgebied en Tram-
straatkwartier van elkaar gescheiden. 
De Vestdijk is een hoofdverkeersader in het centrum 
van Eindhoven een maakt deel uit van de binnenring. 
Door de hoge verkeersintensiteit, vormt dit een be-
lemmering. Dit in tegenstelling tot het VDMA-terrein 
dat dienst doet als parkeerplaats en waar de aan-
grenzende gebouwen grotendeels leeg staan.

Het uiteindelijke ontwerp is een combinatie van ver-
schillende facetten. De Vestdijk wordt getransfor-
meerd tot een boulevard (De Vest Boulevard) en op 
het VDMA-terrein wordt parkeren verdekt opgesteld 
onder een verhoogd landschap. Hierdoor krijgt de 
binnenstad een groener karakter. 
De bestaande gebouwen worden herbestemd en 
gemoderniseerd, tot woongebouw (voormalig Zus-

terflat) en markthal (voormalig Luciferfabriek/Au-
tomobielbedrijf). Aan deze historische gebouwen 
wordt een markante optopping toegevoegd, die 
dienst doet als urban farm (stadsboerderij) in com-
binatie met een verticaal restaurant. Door deze in-
grepen maken de twee karakteristieke gebieden een 
nieuwe connectie! Waardoor de missing link in de 
binnenstad wordt weggenomen.
De nieuwe connectie is gemaakt! Benieuwd naar 
meer? Lees gerust verder.

Veel leesplezier!

ing. Stephan Peter van der Wel 

(English)
This project includes a complex program that reac-
tivates a blind spot in the heart of Eindhoven. This is 
done by a reviewed vision and the addition of new 
programs. With a renewed programmatic implemen-
tation it fits in the center of Eindhoven achieved. 

The main purpose is to organize a location in such 
a way that it provides the people security and hap-
piness. This applies to all current and future users, 
people who visit the city, who live or work there. A 
quality that is in effect during 24 hours, respecting 
the optimization of mobility. 

The Vestdijk and VDMA site including the associa-
ted buildings form a barrier in the city. There are two 
distinctive areas called Kernwinkelgebied and Tram-
straatkwartier with are now separated. Vestdijk is a 
main thoroughfare in the center of Eindhoven and is 
part of the inner ring. Due to the high volume of traf-
fic, this is an obstacle. In contrast to the VDMA-site 

that serves as a parking lot and where the adjacent 
buildings are largely empty. 

The final design is a combination of different facets. 
The Vestdijk is transformed into a boulevard (De Vest 
Boulevard) and on the VDMA-site parking is covered 
under a raised landscape. This gives the city a gree-
ner character. 
The existing buildings are redeveloped and moder-
nized, to a residential building (former Zusterflat) and 
a Market Hall (Lucifersfabriek / Automobielbedrijf). To 
these historic buildings a striking volume is added, 
which serves as Urban farm in combination with a 
vertical restaurant.. Through these interventions, the 
two characteristic areas make a new connection! 
Thus the missing link in the city is removed. 

The new connection is made! Curious for more? Feel 
free to read more.

Enjoy reading!

Stephan Peter van der Wel BBE 


