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Het gedane onderzoek tijdens het Masterproject 
over Capsulaire Architectuur heeft voor mij als ba
sis gediend voor het zoeken naar een ontwerpop
gave. Binnen dit onderzoek is onder andere naar 
voren gekomen dat er een tendens is waar te 
nemen binnen de samenleving waarin iedereen 
steed's meer afhankelijk wordt van grote ruimte
lijke en sociale netwerkstructuren en communica
tiesystemen en minder afhankelijk van de directe 
woonomgeving. Dit wordt ook wel de globalise
ring van de samenleving genoemd Ondertussen 
is er een tegenreactie op gang gekomen waarbij 
juist de identiteit wordt gezocht binnen de directe 
woonomgeving Bij het ontwerpen van woonge
bieden wordt meer dan ooit gezocht naar een 
identiteit, vooral wanneer deze van oorsprong 
niet aanwezig is. Ondertussen gaan er andere 
wijken, waar wel degelijk sprake is van een eigen 
karakter, tegen de vlakte omdat economische en 
sociale achterstand gezien wordt als reden van 
verpaupering. Nieuwe woningen en nieuwe men
sen uit een hogere sociale klasse zouden deze 
wijken een nieuw gezicht moeten geven. Het oor
spronkelijke gezicht verdwijnt samen met de oor
spronkelijke ruimtelijke structuur en de oorspron
kelijke bewoners. Behalve een verloren gaan 
van lokale karakteristieken , is het binnen deze 
zogenaamde achterstandswijken van belang dat 
voorzieningen en ruimtelijke structuren zijn aan
gepast aan de mensen die er wonen omdat juist 
deze mensen in deze wijken meer afhankelijk zijn 
van de directe woonomgeving. Het herwaarderen 
van lokale kwaliteiten en karakteristieken en het 
feit dat men juist in deze wijken afhankelijk is van 
de directe woonomgeving zijn twee aspecten die 
de basis hebben gelegd voor een ontwerpopgave 
aan de Bennekel, een stadswijk van Eindhoven. 
De wijk de Bennekel ligt ten zuiden van Eindho-

ven net buiten de ring, in stadsdeel Gestel. Een 
interessant onderzoeksgebied omdat de wijk 
is aangemerkt als achterstandwijk en omdat de 
wijk, als onderdeel van het oorspronkelijke lint
dorp Gestel, tot een bijzondere locatie gerekned 
mag worden binnen Eindhoven. Het dorpshistori
sche karakter, het aangrenzend landschappelijke 
stadspark en de kleurrijke bewonerssamenstel
ling geven veel aanleiding tot het uitwerken van 
een bijzonder plan, puur gericht op de wijk en 
haar veelzijdige karakter. De onderzoeksvraag 
luidt als volgt: 

Hoe kun je hel karakter en de kleinschaligheid 
van de wijk aanpakken en waar nodig versterken 
zodat er voor bewoners een herkenbare en eigen 
wijk ontstaat die zich onderscheidt ten opzichte 
van de stad of andere wijken en waarbilmen zo
wel bewoners als bezoekers zich op hun gemak 
voelen en preilig naast enlof met elkaar hun ei
gen leven kunnen leven? 

Voordat hierop een antwoord gegeven kan wor
den is het van belang om te onderzoeken wat 
specifiek de karakteristieken zijn van deze wijk. 
Er is hiervoor een splitsing gemaakt in de thema's 
landschap, bewoners en ruimtelijk historische 
ontwikkeling. 
Specifieke landschapelijke kenmerken van de 
Bennkel zijn de hoge zandrug lineair over de wijk 
en het aangrenzende landschappelijke stads
park. Beide onderdelen kunnen meer fysiek bij 
de wijk betrokken worden door zowel landschap
pelijke functies toe te voegen als de sfeer van 
het landschap terug te laten komen in de wijk. 
Op de zandrug de meer cu ltuurlijke, landschap
pelijke functies zoals leigroen en stadstuinen en 
richting de randen van de wijk een meer natuurlijk 
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landschappelijke invulling, zoals deze ook te vin
den is in het park. Met daartussen alle mogelijke 
gradaties van akkerbouw tot bloementuinen, van 
ligweiden tot boomgaarden. De huidige scherpe 
grens tussen wijk en landschap zal op die manier 
meer vloeiend worden en wijk en park kunnen 
meer van elkaar profiteren Stad en land sluiten 
elkaar niet langer uit, maar vullen elkaar aan waar 
nodig zodat zowel bezoeker als bewoner meer 
kan beleven in park en wijk. 
Om een duidelijker beeld van het gebruik van de 
buitenruimte door bewoners te krijgen is er aan 
de hand van een bestaand sociaal onderzoek 
een indeling gemaakt naar verschillende leerge
bieden. Deze leefgebieden zijn onderverdeeld 
in drie subgroepen; verblijfsstraten, semi-ver
blijfsstraten en verplaatsstraten. Binnen de zo
genaamde verblijfsstraten komen mensen graag 
aan straat. Er zijn veel onderlinge sociale con
tacten, de saamhorigheid is groot en bewoners 
gebruiken de stoep aan de voordeur als een ver
lengde van de woonkamer. Het leven speelt zich 
grotendeels af op straat. De semi-verblijfsstraten 
kenmerken zich door het nette en opgeruimde 
karakter. Mensen kennen elkaar en staan open 
voor het geven van hulp. Bewoners spreken el
kaar aan op ongewenst gedrag en van iedereen 
wordt verwacht dat hij of zij een steentje bijdraagt 
aan het welzijn van de straat. Verder speelt het le
ven van bewoners zich achter de eigen voordeur 
af. De verplaatsstraten daarentegen, zijn straten 
waar men elkaar nauwelijks kent. leder leeft zijn 
eigen leven en lijkt daar ook de meeste behoefte 
aan te hebben. Deze specifieke verschillen in 
het gebruik van de buitenruimte zeggen iets over 
de bewoners die er wonen en de wensen die zij 
hebben ten aanzien van de directe woonomge
ving. Het is dan ook erg belangrijk dat hiermee 
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rekening wordt gehouden wanneer leefgebieden 
(opnieuw) worden ingericht. Zodat uiteindelijk ie
dereen een bewuste keuze moet maken, waar 
je wilt gaan wonen. Ruimtelijke verschillen per 
straat moeten ervoor gaan zorgen dat mensen bij 
elkaar gaan wonen die de buitenruimte op een 
gelijksoortige manier gebruiken zodat een straat 
ook op een dergelijke manier kan gaan leven en 
niet zal verwateren. 
Qua ruimte zit de wijk erg gestructureerd in elkaar. 
Er is een duidelijke hiërarchie aanwezig. Binnen 
de gestructureerde opzet zijn er veel overeen
komstige 'lege' plekken Ook ligt de wijk ingeslo
ten tussen de stad en het groen; de grenzen van 
de wijk mogen vervagen. Omdat het karakter van 
de wijk wordt versterkt, blijft de wijk toch op zich
zelf staan. Kleinschalige, lokale ingrepen moeten 
ervoor gaan zorgen dat er meerdere deurtjes 
naar de stad geopend worden, zodat er een dif
fuse uitwisseling ontstaat. Voorzieningen kunnen 
worden ingezet om het gebruik van de wijk te ver
groten en te versterken. Wanneer dit langs de as
sen gebeurt, past het ook beter binnen de struc
tuur van de wijk dan wanneer je voorzieningen 
concentreert op het plein zoals nu het geval is. 
De strategie die uiteindelijk is toegepast is gericht 
op het versterken van de bovenstaande karakte
ristieken van de wijk. Het grote aantal 'lege' plek
ken in de wijk worden ingezet om hieraan te gaan 
voldoen. Plekken krijgen een nieuwe invulling, 
een nieuw jasje of een nieuwe aansluiting, afhan
kelijk van wat de betreffende locatie nodig heeft. 
Om de plekken ten opzichte van elkaar goed te 
kunnen laten functioneren en laten profiteren van 
elkaars aanwezigheid, worden zij verbonden mid
dels een informele, slingerende route. Deze route 
bestaat uit afzonderlijke visuele stapstenen die 
de plekken in een bepaalde volgorde met elkaar 
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verbindt. Op deze manier wordt het verhaal dat 
de wijk als geheel vertelt aanschouwbaar een be
leefbaar gemaakt. 
Er kan nu een antwoord geformuleerd worden op 
de eerder genoemde probleemstelling: 

Door het opnieuw waarderen van bestaande 
open rwinten in de wijk en deze een etgen, spe
cifieke invulling te geven dte gericht is op de be
woners enlof bezoekers en waar de nadruk komt 
te ltggen op het eigen (bestaande) karakter en de 
eigen (bestaande) herkenbaarheld van de WIJX 
kunnen de beleving en hel gebrutk van de wijl<. 
sterk toenemen en daarmee de leefbaarheid voor 
bewoners en de aantrekkelijkheid voor bezoe
kers. Het verhaal van de wijk wordt verteld door 
de specifieke invulling die wordt gegeven aan de 
hand van een aantal randvoorwaarden dte voor 
de specifieke plek gelden. Vervolgens worden 
deze plekken met elkaar verbonden middels een 
herkenbare route voor langzaam verkeer zodat 
plekken elkaar aan kunnen vullen en versterken 
zodat er een dutdelijk totaalbeeld ontstaat van 
verschtïlende plekken binnen eenzelfde kader 

Om een aanzet te geven tot uitwerking van het 
plan heb ik drie plekken op verschillende schaal
niveaus als zodanig behandelt en een invulling 
meegegeven die past binnen het geschetste ka
rakter van de wijk en een aanvulling vormt op het 
gebrurk van de wijk voor bewoners en bezoekers. 
Op de schaal van de straat heb ik me bezig gehou
den met het opnieuw definiëren van de openbare 
ruimte direct rond de woningen. Deze locatie kan 
worden omschreven als een verblijfsstraat waar 
mensen graag de straat aan de voordeur gebrui
ken om te verblijven. Qua ruimte een ongunstige 
verdeling omdat juist aan de achterzijde van de 

woningen veel meer plek is tot het ontplooien van 
dergelijke activiteiten die nu aan straat plaats
vinden. Naar aanleiding daarvan heb ik gezocht 
naar een manier om de ruimte rondom de woning 
beter aan te laten sluiten op het gebruik van de 
buitenruimte. Privacyregulering, het aantrekken 
van bezoekers en beslissingsrecht bij de invulling 
moeten ervoor zorgen dat bewoners de achter
kant verkiezen boven de straatzijde waardoor zo
wel volwassenen als vooral ook de kinderen meer 
ruimte hebben voor buitenactiviteiten. 
Op de schaal van de wijk ben ik gekomen lol een 
doorsteek van de Hoogstraat naar de wijk, zoals 
deze van oorsprong meerderen aanwezig waren . 
Het gaat hier om twee dingen: het aantrekken van 
bezoekers vanaf de stad de wijk in en voor wijk
bewoners een locatie met functie. De inrichting 
van een wijkatelier moet onderdak bieden aan 
diverse (creatieve) activiteiten die door bewoners 
zijn opgezet en waar nu nog geen locatie voor is. 
Tevens kan de ruimte worden ingezet voor cur
sussen of workshops die iets met de wijk te ma
ken hebben, zoals het aanvullen van kunstpunten 
op de route . De vormgeving van het atelier is er 
op gericht, mensen van de Hoogstraat te motive
ren naar binnen te lopen. Door nieuwsgierigheid 
en vanzelfsprekendheid wordt Je meegenomen 
de wijk in, waar wordt aangetakt op de route. 
Op de schaal van de stad ging het er vooral om 
een verbindrng te leggen tussen stad en wijk ter 
plaatse van de oude kloostertuin. Deze unieke 
locatie zou van grote betekenis kunnen zijn voor 
de wijk, maar wordt nu niet als zodanig ervaren 
omdat de tuin alles behalve uitnodigend is vanaf 
de wijk. Hierin zag ik mijn taak een nieuwe entree 
vorm te geven die een gedoseerd aantal bezoe
kers de weg naar de tuin wijst. Vanuit het grote 
en drukke Franz Lehrarplein worden mensen via 
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een rustigere tussenzone richting de tuin geleid. 
Deze tussenzone is als een locatie op zich vorm
gegeven, waardoor de grote massa bezoekers 
vanaf het Franz Lehrarplein niet ineens de tuin 
binnenvalt. Je moet als bezoeker nog steeds wil
len, maar de mogelijkheid en aantrekkelijkheid 
zijn duidelijker aanwezig en de tussenzone is een 
welkome aanvulling op het programma van het 
plein. Hier bevindt zich namelijk een theehuis, 
kunstenaarsateliers waar een blik binnen gewor
pen kan worden en een beeldentuin die in ver
band staat met het atelier. 
Op deze manier wordt een aanzet gegeven tot 
het inrichten van alle plekken in de wijk in de loop 
der jaren. Plekken kunnen elkaar aanvullen om
dat elke plek een bepaalde mate van draagkracht 
heeft omdat deze is aangesloten op de route en 
zo als vanzelf wordt bezocht. De flexibiliteit maakt 
dat het plan over meerdere jaren kan werken, ook 
wanneer wensen van de wijk zouden veranderen. 
Omdat iedere plek vanuit andere randvoorwaar
den wordt ontwikkeld en door verschillende par
tijen en gedachtegangen ontstaat er een groot 
aantal verschillende locaties. Hierdoor wordt de 
wijk als geheel aantrekkelijker en kan elke plek 
een steentje bijdrage aan het welzijn van de wijk. 
Het karakter, de functie en de sfeer van de plek 
geven uiting aan het verhaal dat zich onder alle 
lagen afspeelt. 

De wijk vertelt. .een verhaal over en voor bewo
ners en bezoekers. 
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Het is nu zaterdagochtend 7 maart 2009. Nog 17 
dagen te gaan naar de grote finale op 24 maart . 
Met het schriJven van dit stuk sluit ik een belang
rijke schrijffase af. Een fase waarin ik eindelijk de 
tijd en het geduld heb gehad om alles wat zich 
in de loop van al die tijd in mijn hoofd heeft vast
gezet los te laten op papier. Dat was ontzettend 
veel en ik heb dan ook meerdere malen moeten 
inbinden om het geheel binnen de marges van 
een verslag te houden . Het opschrijven van mijn 
verhaal gaf ook meteen veel duidelijkheid en 
structuur. Er worden als vanzelf hoofdzaken en 
bijzaken ontrafeld uit de wirwar aan informatie en 
langzaam ontstond er onder mijn typende v1ngers 
een enigszins chronologisch. en samenhangend 
geheel. Het is goed om informatie te schiften en 
alleen datgene te gebruiken dat daadwerkelijk 
van belang is bij het begrijpen van mijn verhaal. 
En toch doet het pijn, wanneer ik denk aan al die 
bergen boeken, teksten en aantekeningen die 
zich niet van een plekje hebben kunnen verze
keren in het uiteindelijke verslag . Maar dan zou 
het een erg lang theoretisch onderzoek op zich 
zijn geworden en dat wilde ik mezelf en de lezer 
niet aandoen. 
Uiteindelijk heeft mijn afstuderen geresulteerd 
in een project dat erg dicht bij mezelf staa t. Vele 
interesses binnen het vakgebied komen ruim
schoots aan bod. Met volle overgave heb ik me 
de eerste periode gestort op het uitpluizen van al 
het verzamelde materiaal over de wijk . Een boei
ende en interessante bezigheid, maar ook een 
die kan leiden tot teveel . Teveel informatie, maar 
ook teveel wat je nog steeds niet weet. Graag zou 
ik op die momenten zowel een antropoloog, een 
historicus, een bioloog als een psycholoog willen 
zijn om me er verder in te kunnen verdiepen en 
echt het gevoel te hebben dat je tol de kern van 

het verhaal doordringt. Want ik heb ondervonden 
dat hoe meer informatie je hebt, hoe minder je lijkt 
te weten en dan is het moeilijk om er toch op een 
gegeven moment een punt achter te zetten. Uit
eindelijk IS toch echt de stap gezet naar een meer 
ontwerpgerichte benadering voor het maken van 
een plan . Een plan waarin zoveel mogelijk gevon
den informatie een plek kon krijgen. orndat alles 
een bepaalde mate van belangrijkheid in zich 
had. Toen is even de paniek toegeslagen om van
uit zoveel materiaal toch een samenhangend to
taal te bedenken waarbij ik de wijk op geen enkel 
front teJ..ort wilde doen. Uiteindelijk was een stra
tegische opzet de oplossing van het probleem. 
Een strategie kan immers veel meer zeggen en 
in zich dragen, zonder dat elk detail uitgewerkt 
hoeft te worden. De uiteindelijke strategie is er 
dan ook een die je erg veelzijdig mag noemen. 
Maar voor mijn gevoel dekt deze wel de lading 
van de totale wijk, het verhaal van de wijk . Ten
slotte ben ik drie locaties gedetailleerd uit gaan 
werken . Hierin kon ik eindelijk laten zien wat de 
bedoeling is van het plan voor de wijk. Maar ook 
hier heb ik mezelf veel beperkingen op moeten 
leggen. omdat teveel plekken te interessanr wa
ren. Er moesten keuzes gemaakt worden. Wan
neer iemand zou vragen nog een aantal plekken 
u1t te werken. zou ik daar vol frisse moed mee be
zig gaan. Waarmee ik wil zeggen nog lang geen 
genoeg te hebben van de wijk de Bennekel en 
het gevoel heb dat er, ook voor miJ, nog erg veel 
te ontdekken blijft. 
Graag wil ik mijn begeleiders, Jos Bosman. 
Hüsnü Yegenuglu en Jeroen Boomgaard ontzet
tend bedanken voor het wijzen van de weg naar 
mijn eindcolloquium. Jullie hebben de ruimte 
gelaten een eigen invulling aan mijn afstudeer
project te geven. en mij op gepaste tijden van de 
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nodige sturing voorzien om binnen de kaders van 
het project te blijven . Met veel plezier en de no
dige ervaring rijker kijk ik terug op deze periode. 
Bedankt daarvoor. 
Verdere dank gaat uit naar Cees Donkers , die 
me de korte lijntjes binnen de gemeente Eindho
ven heeft gewezen en ten alle tijden heeft klaar 
gestaan voor advies of hulp. Johan Bodd , die zo 
goed van vertrouwen was mij zijn onderzoek naar 
de sociale aspecten van de Bennekel te lenen. 
Hilly van Veen, die mij wegwijs heeft gemaakt 
in de wijk en uitvoerig heeft verteld over het wel 
en wee in de buurt. En verder iedereen die m1j 
op wat voor manier dan ook geholpen heeft dit 
project tot een goed einde te brengen. Bedankt 
allemaal. 

Sanne van den Eijnden 
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Ter voorbereiding op het afstuderen hebben we 
vanuit ons atelier 'Capsulaire Architectuur' geza
menlijk een (literatuur) onderzoek gedaan naar 
het begrip Capsulaire Architectuur 
Binnen dit gezamenlijke project hebben we op 
een systematische wijze de opkomst van de 
Capsulaire Architectuur bestudeerd. Er zijn ver
schillende thema's aan bod gekomen binnen een 
breed historisch kader. Volgens vooraanstaande 
sociologen en cultuurfilosofen zoals onder ande
re René Boomkens, Michael Sorkin, Mike Davis 
en Lieve de eauter is er op stedenbouwkundig 
niveau sprake van grote in zichzelf gekeerde en
sembles. Op architectonische schaal wordt de 
metafoor 'Capsule'opnieuw geïntroduceerd . Bin
nen dit gezamenlijke onderzoeksproject gaat het 
onder andere over de tegengestelde begnppen 
plaats en niet-plaats en het toenemende belang 
van grote ruimtelijke netwerken en communica
tiesystemen welke ik kort wil bespreken in de 
inleiding. Naar aanleiding van deze bevindingen 
heb ik een ontwerpopgave gekozen binnen het 
kader van de hedendaagse stadswijk, waar pro
blemen van uitsluiting, ongedefinieerde openbare 
ruimte en sociaal, economische achterstand een 
rol spelen. 
In de afgelopen decennia is er veel veranderd 
op het gebied van de mobiliteit en communicatie. 
Waar mensen vroeger nog afhankelijk waren van 
de eigen benenwagen en soms de beschikking 
hadden over een paard en wagen, zo heeft te
genwoordig bijna iedereen de mogelijkheid tot het 
gebruiken van auto's, bussen, treinen en vlieg
tuigen. Door deze steeds sneller wordende ver
voersmiddelen, worden afstanden relatief gezien 
steeds kleiner. De wereld komt zo elke keer een 
stapje dichterbij . In Maastrich t wonen en in Eind
hoven werken behoort nu tot de mogelijkheden. 

Men is niet meer aangewezen op een woning in 
dezelfde plaats als waar men werkt. Dat terwijl er 
kort voor de tweede wereldoorlog nog hele dor
pen werden gebouwd door bijvoorbeeld Philips 
om mensen die rechtstreeks van het platteland 
kwamen te voorzien in een onderkomen. Dat is 
nu niet meer denkbaar Door de enorme verschei
denheid aan woonmilieus en locatie willen men
sen zelf graag kiezen waar ze gaan wonen. 
De toegenomen mobiliteit van individuen heeft 
een grote impact op het leven van mensen. So
ciale netwerken kunnen tot ver buiten de eigen 
stads- of zelfs landsgrenzen reiken. Werken bui
ten de woongemeente is eerder regel dan uit
zondering wanneer we de overvolle wegen mee 
mogen rekenen . Onderweg zijn is bijna een vorm 
van wonen op zich geworden. 
Ook de keus in bijvoorbeeld het winkelaanbod 
van nu zegt iets over het gemak waarmee men
sen kiezen voor ver weg . Kleine 'buurtsupers' 
verdwijnen omdat de mega concurrent tegen 
een lagere prijs zijn goederen aan kan bieden . 
En met de auto zijn we er immers zo.. Door al 
deze veranderingen worden we langzaam steeds 
minder afhankelijk van onze directe woonomge
ving. Woonplaatsen en buurten krijgen daardoor 
steeds minder betekenis en dat zou kunnen lei
den tot het verlies van sociale en historische iden
titeit van de plaats. 
De onafhankelijkheid van onze directe woon
omgeving maakt ons daarentegen ju1st meer 
afhankelijk van grote netwerkstructuren en com
municatiemiddelen. Wanneer van dergelijke 
netwerkstructuren geen gebruik kan worden ge
maakt ontstaat er al snel een probleem. Want er 
zijn doelgroepen in de samenleving die juist wel 
afhankelijk zijn en blijven van de directe woon
omgeving. Het gaat dan voornamelijk om de al-
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Ierlaagste inkomensgroepen. Wanneer je geen 
geld hebt om een auto te kopen en niet dat beetje 
over houdt per maand om met de trein of bus te 
gaan, dan ben je in je dagelijks leven afhankelijk 
van alle voorzieningen en sociale contacten in de 
buurt. Het spreekwoord 'beter een goede buur 
dan een verre vriend' heeft hier een grote bete
kenis. Vaak wonen deze mensen in zogenaamde 
achterstand buurten. Minder kwaliteit voor minder 
geld, maar wel naast mensen die óók afhankelijk 
zijn van jou als 'buur' en de super om de hoek. 
Wanneer je in deze buurten inkomensgroepen 
gaat mengen, valt de zwakste schakel ten prooi 
aan de globalisering omdat verhoudingen scheef 
gaan lopen. Door de komst van hogere inko
mensgroepen in wijken waar het minimum over
heerst, ontstaan er grote verschillen. Hoe meer 
geld er is hoe meer keuzemogelijkheden op het 
gebied van winkels en sociale contacten. Doordat 
er nu meer mensen naar die ene grote super in 
een andere wijk kunnen gaan, verdwijnen ook de 
kleine lokale winkels, wegens financiële proble
men. Ook op straatniveau zie je grote verschillen 
ontstaan. Wanneer je in een wijk woont, maar niet 
werkt en vrienden in andere delen van de stad 
opzoekt, ben je minder sociaal naar je naaste 
buren en leef je een individueler en anoniemer 
bestaan binnen de straat. Maar laten jouw buren 
juist wél behoefte hebben aan contact en hulp 
omdat zij verder niemand hebben, dan lopen de 
verhoudingen scheef. 
Vooral in deze buurten is het volgens mij van be
lang dat er een soort eenheid ontstaat die zelf
voorzienend is; een kleinschalig dorp in een stad. 
Manuel Castells verwoordt dit mooi in 'Space of 
nows' als het gaat om dominante ruimtestructuren 
van de netwerkmaatschappij. Daarnaast ontwik
kelt er zich tevens een 'space of place' volgens 
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hem, waarin hij juist de herwaardering van de lo
kale identiteiten ziet. Op deze manier zouden ook 
de wijken in de stad opgevat kunnen worden als 
'space of place' binnen de grotere stadsstructu
ren van de 'space of flows'. Deze plaatsen en net
werken zijn dan onlosmakelijk met elkaar verbon
den. De netwerken verbinden de plaatsen binnen 
de stad en de plaatsen zijn kleine zelfstandige 
eenheden met een eigen karakter en een eigen 
voorzieningenniveau. Het Tunjungan gebied in 
Surabaya is daar een mooi voorbeeld van. Sura
baya is de op één na grootste stad in lndonesie, 
zie afb. 3. Midden in het centrum van deze ha
venstad ligt Tunjungan, een woonwijk omsloten 
door centrumfuncties. De woonwijk bestaat uit 
drie kampongs (buurten) die worden omsloten 
door vier grootstedelijke, drukke wegen van een 
compleet andere schaal dan de kampongs. Afb. 4 
en 6. Het woongebied is nauwelijks toegankelijk 
voor auto's en de woningen zijn niet of nauwelijks 
zichtbaar vanaf de weg. Binnen de kampongs 
speelt zich een geheel eigen leven af waarin 
een wederzijdse afhankelijkheid bestaat tussen 
de informele en de formele sector. Afb. 5. Door 
dit enorme schaalverschil fungeert de buurt als 
een soort enclave waar mensen wonen, werken 
en winkelen en op deze manier kan men iden
titeit ontlenen aan de buurt. De kampong staat 
op zichzelf en zal niet verdwijnen in de enorme 
massa van de stad. 
Vooral binnen de zogenaamde achterstandswij
ken die ten prooi gaan vallen aan de hedendaag
se netwerksamenleving, is het dus van belang 
dat lokale kwaliteiten worden opgewaardeerd 
zodat er zelfstandige woongebieden ontstaan 
waar bewoners identiteit aan kunnen ontlenen. 
Het gaat dan om de bereikbaarheid van voorzie
ningen en de verschillende kwaliteiten die samen .--
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het karakter of de identiteit van de buurt bepa
len. Daarnaast is het van belang dat de verbin
ding met de stad blijft bestaan en positief wordt 
benaderd door wederzijdse betrokkenheid en 
afhankelijkheid . Het gaat dan met name om de 
kleinschalige verbinding tussen stad en wijk waar 
beide elkaar aan kunnen vullen in plaats van uil
sluiten. De stadswijk wordt dan niet overspoeld 
door de stad, maar wordt ook behoed voor totale 
opsluiting als een capsule binnen de stad. Uitein
delijk gaat het erom dat de stad en de wijk elkaar 
in haar waarden laten en kunnen profiteren van 
ieders bijzonderheden. De wijk krijgt dan weer de 
ruimte om zich te manifesteren mei een eigen ka
rakter in samenspel met bewoners. Bewoners die 
een bewuste keuze hebben gemaakt om in een 
bepaalde straat te gaan wonen . Een straat die 
niet als doel heeft inkomensgroepen te mengen, 
maar die juist een straat wil zijn voor degene die 
de straat nodig hebben. 
Uiteindelijk vormen deze uitgangspunten voor mij 
de basis voor een ontwerpopgave aan de heden
daagse stadswijk de Bennekel in Eindhoven. 
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Het voorgaande theoretisch kader vormt de ba
sis voor het uitwerken van een hedendaagse 
ontwerpopgaven van de stadswijk. Voor een pre
cieze locatie ben ik gaan zoeken naar een wijk 
die voldoet aan het criterium achterstandswijk en 
tegelijk een uitdagende en interessante opgave 
biedt. Mijn keus is gevallen op de stad Eindho
ven. Eindhoven kent verschillende wijken die aan 
het criterium achterstandswijk voldoen . Ik ga mij 
bezighouden met de Bennekel in stadsdeel Ge
stel. net buiten de ring van Eindhoven. Deze wijk 
vormt door zijn veelzijdige karakter een prachtige 
basis voor een ontwerpplan. 
Eindhoven kent als stad al langere t1jd het feno
meen stadswijk. Tijdens de industrialisatie vestig
de onder andere Philips een groot aantal fabrie
ken in de stad vanwege de gunstige ligging aan 
kanaal en spoor en ten opzichte van andere gro te 
industriesteden zoals Luik en Antwerpen. De stad 
Eindhoven is gegroeid van een klein marktstadje 
naar een grote industriestad waar later ook de 
omliggende gemeente aan zijn verbonden. Afb. 
7 tlm 10. Behalve de aandacht die uitging naar 
deze enorme complexen droegen grootmach
ten ook zorg voor het woningaanbod van haar 
werknemers. Veel arbeiders kwamen van het 
platteland en waren niet gewend aan het leven 
in de grote stad . Daarom zijn er spec1ale kleine 
dorpen in de stad gebouwd waar iedere woning 
over voldoende tuin beschikte om te voorzien in 
eigen onderhoud Deze bouwwijze heeft de typi
sche arbeiderswoningen opgeleverd die Eindho
ven nu rijk is en onder meer te vinden zijn in de 
Bennekel. Een woonvorm die in sommige geval
len achterhaald is en waar opnieuw naar gekeken 
kan worden. 
Na de Tweede Wereldoorlog was er grote wo
ningschaarste en werd er veel en goedkoop ge-
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bouwd. Grootschalige uitbreidingsplannen van 
toen laten nu een uniek tijdsbeeld zien dat op veel 
plaatsen in de stad is terug te vinden. Het gebrek 
aan ruimte en gebrek aan woningen bracht een 
nieuwe woonvorm in de stad ; de meergezinswo
ningen. Rechthoekige blokken in een duidelijk 
stramien met drie of meer woonlagen aan een 
galerij of portiek die huisvesting konden bieden 
aan een groot aantal gezinnen. De ruimte rondom 
deze blokken zou moeten voorzien in de behoefte 
van mensen om ook buiten te verblijven, maar de 
hedendaagse praktijk wijst uit dat deze ruimte te 
onduidel ijk van karakter is en geen bescherming 
biedt. Het opnieuw definiëren van deze buiten
ruimte vormen interessante ontwerpopgaven. 
Een wijk waar deze bovengenoemde aspecten 
van de stad samenkomen , is de Bennkel. Een 
kleine stadswijk net buiten de ring van Eindho
ven , grenzend aan de High Tech Campus en aan 
de Genneper Parken. Kleine arbeiderswoningen 
bevinden zich in de kern van de wijk en groot
schalige uitbreiding aan de randen . Aan de oost
zijde , aan de Bayeuxlaan, en de westzijde. aan 
de Karel de Grotelaan, ligt een grote wijkover
schrijdende stadsontsluitingsweg. Deze enorme 
verschillen in woningbouw en de verschillende 
stadsstructuren van oud en nieuw komen in een 
dwarsdoorsnede van de wijk van oost naar west 
het best tot uitdrukking. Zie afb. 12. 
Verder is de locatie van de wijk uniek te noe
men vanwege zijn ligging aan het Dommeldal . 
Een groot pluspunt voor de wijk, maar ook een 
plu spunt wat nog niet tot uitdrukking komt. De 
wijk wordt aan weerszijde van het groengebied 
afgesneden door een drukke verkeersroute, met 
een minimaal aantal oversteekplaatsen. Wellicht 
zou deze unieke plek aanknopingspunten kunnen 
geven bij het opwaarderen van de wijkbeleving . 
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Tevens kan een dergelijk park ervoor zorgen dat 
voorzieningen binnen de wijk meer draagkracht 
krijgen bij het aantrekken van bezoekers naar de 
wijk , waar vervolgens de bewoners weer profijl 
van hebben 
Qua historie een interessant onderzoeksgebied 
omdat Gestel van oudsher een lintdorp aan de 
Hoogstraat was , dat pas later is geannexeerd met 
Eindhoven. Dit levert op een aantal plaatsen nog 
een karakteristiek gevelbeeld op, afb . 13. Ook in 
de structuur zie je dit terugkomen tn de vorm van 
ikleine doorsteken en onbepaalde achtergebie
den waar kleine bedrijfjes zich hebben gevestigd. 
Ruimten die in de nieuwe stedenbouw niet meer 
te vinden is. De Bennekel kent een klein aantal 
van deze plekken die mijn inziens gekoesterd en 
ingezet kunnen worden binnen een groter geheel. 
In plaats van het rechttrekken en opvullen van 
deze ruimtes zoals dat nu gebeurt. 
Tot slot heeft het goedkope woningaanbod er in 
de afgelopen decennia voor gezorgd dat er in 
deze wijk vooral mensen zijn komen wonen uit 
de allerlaagste inkomensklassen. Woningen en 
buitenruimte zijn door gebrek aan aandacht en 
midde'len verpauperd . Vanuit het Rijk wordt nu 
geld gegeven om deze wijken er weer bovenop 
te helpen, de zogenaamde Vogelaarwijken. Deze 
wijken zijn vernoemd naar minister Elia Voge
laar van wonen, ruimte en integratie die in 2007 
veertig achterstandswijken in Nederland heeft be
noemd tot krachtwijken. Inmiddels is de minister 
afgetreden en vervangen door Eberhard van der 
Laan. De aanpak per gemeente verschilt, maar 
is voornamelijk gericht op sociaal/economische 
aspecten als werkeloosheid, eenzaamheid, taal
achterstand, cultuurverschillen, enzovoort. Het 
fysieke en culturele aspect blijft nog achterwegen 
en vormt voor mij een aanleiding om hierop te fo-
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cussen. 
Al met al vormt de wijk de Bennekel met haar 
interessante facetten een mooi onderzoek- en 
ontwerpgebied voor mijn afstuderen. Thema's die 
naar voren komen en meegenomen kunnen wor
den in een uiteindelijk plan voor de wijk zijn het 
opnieuw definiëren van de openbare ruimte, de 
omgang met achterstandswijken als zijnde een 
probleemgebied en het definiëren van de aanslui
ting met de stad. 
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Toen in 2007 het startsein werd gegeven voor de 
aanpak van veertig probleemwijken in Nederland, 
is de discussie losgebarsten onder professionals, 
media en belangstellenden over wat nou daad
werkelijk een juiste aanpak zou kunnen zijn. Een 
aanpak gericht op de sociale en economische 
achterstand in het allerlaagste huursegment van 
de grote stad. Door deze enorme ophef lijkt het 
onderwerp betrekkelijk nieuw, maar in de loop 
van de afgelopen jaren is er al veel nagedacht 
en ontwikkeld op het gebied van wijkvernieuwing. 
Geen enkele methode of strateg1e is echter terug 
te herleiden tot 'goed' of 'fout'. Er is altijd spra
ken van veronderstelde voordelen en achteraf 
gebleken nadelen. Het is zoeken naar een balans 
tussen dat wat je wilt bereiken en datgene wat je 
daar voor op wilt offeren. ledere aanpak werkt an
ders en iedere aanpak wordt geboren vanuit een 
andere gedachtegang . De uiteindelijke gevolgen 
zijn vaak moeilijk in te schatten en daarom is het 
onmogelijk om bij voorbaat voor of tegen een be
paalde methode te zijn. Het is altijd zoeken naar 
de juiste weg, maar ook dan geldt dat je van tevo
ren niet precies kunt inschatten hoe bepaalde in
grepen gaan uitpakken. Het is te veelomvattend 
om elke methode of strategie die wordt toegepast 
uit te lichten. Ik zal daarom thematisch een aantal 
verschillende grote methoden die momenteel in 
Eindhoven worden of werden toegepast bespre
ken en kort betogen wat voor mij de belangrij·kste 
waarden zijn die ik terug zou willen zien in het 
wijkplan . 

Eén methode die tegenwoordig nog vaak wordt 
toegepast, is de methode van sloop en nieuw
bouw. Een complete woonwijk gaat tegen de 
vlakte en maakt plaats voor een totaal nieuw 
en wijkvreemd plan Dit nieuwe plan moet ver-

volgens huisvesting bieden aan een aantal oor
spronkeliJke bewoners, maar wordt ook vooral 
gebouwd voor net iets hogere inkomensklassen . 
Deze moeten er dan op hun beurt voor zorgen 
dat de wijk naar een hoger niveau wordt getild 
en zo niet meer terug kan vallen in het oude pa
troon van verval en verwaarlozing die de zoge
naamde achterstandswijk met zich meebrengt. 
Deze vorm van wijkvernieuwing biedt op lokale 
schaal misschien wel voldoende voordelen, of 
kan ik elk geval als oplossing worden gezien voor 
de problemen van dit moment, maar op grotere 
schaal kleven er veel nadelen aan. Het probleem 
verschuift met de verhuizende bewoners mee 
naar andere delen van de stad, de lokale eigen
schappen van de wijk gaan verloren onder de 
sloophamer en grote sociale structuren worden 
uit elkaar getrokken en verdwijnen in de massa 
van de stad. Deze drie punten zullen nader wor
den toegelicht. 
Wanneer verschillende inkomensgroepen binnen 
één straat worden gemend, ontstaan er grote ver
schillen tussen bewoners waardoor de voorheen 
heersende sociale structuur wordt versnipperd 
en op den duur verdwijnt. Zoals ik in de inleiding 
van mijn scriptie al aangaf heeft het mengen op 
inkomen tot gevolg dat er een grote kloof ontstaat 
tussen mensen binnen één straat. En dat richt 
zich voornamelijk op het verschil in afhankelijk
heid . De sociale structuur die ooit zo sterk was 
en zoveel duidelijkheid en rust gaf aan mensen, 
niemand stond er immer» alleen voor, wordt ver
brokkeld tot kleine porties die meer uitzondering 
dan regel zijn . Natuurl ijk is het begrijpelijk dat je 
door te mengen de zogenaamde probleemgeval
len verdund , waardoor de impact voor de straat 
minder groot is, maar ik denk niet dat dtt een 
wezenlijke oplossing is voor het probleem. lndivi-
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duele problemen moeten individueel worden op
gelost en niet op het bordje van de straat terecht 
komen, want het merendeel van de huishoudens 
leven een normaal sociaal leven. Het zijn de uit
zonderingen die de kranten halen en de straat tot 
probleemstraat maken. Bewoners uit deze stra
ten ondervinden daar zelf ook veel last van en 
zien de nieuwe, vaak rijkere, mensen als een op
lossing voor het probleem, net als vele anderen 
die zich met de wijken bezighouden. Op langere 
termijn echter is deze ontwikkeling niet wenselijk 
en betekent de ondergang van de arbeidersbuurt. 
Verschillende theorieën, waaronder die van de 
antropoloog Arnold Reijndorp, onderstrepen mijn 
visie, maar het mooiste voorbeeld haal ik nog 
steeds uit mijn eigen straat. 

"Ongeveer drie jaar geleden kwamen mijn vnend 
en 1k op straat te staan toen onze wijk tegen de 
vlakte g1ng en wij (nog) met 1n aanmerk1ng kwa
men voor een vervangende womng. Wil zijn toen 
onze mogelijkheden gaan bekijken en wanneer 
we met terug wilden naar een studentenhuis, 
was onze enige optie om een hws te kopen. 
Womngstichting Trudo kwam toen net met een 
nieuw Initiatief op de markt om goedkope wo
ningen uit het soc!Bie huurbestand met korting 
te verkopen aan starters. Dat betekende voor 
ons een hws voor 65 000 euro. Een hypotheek 
d1e wij als student konden betalen en zodoende 
zijn we op dil voor ons 1deale aanbod ingegaan 
en wonen we daar s1ndsd1en heel gelukkig. Eind 
goed al goed voor ons. /t;faar toen wij daar en
kele maanden woonden is het volle besef tot me 
doorgedrongen dat wij er onbewust voor zorgen 
dat er echt een kloof ontstaat tussen bewoners 
onderling. Op ons adres woonden een Antiliaans 
gez1n dat 1n de straat met goed bekend stond en 
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voor erg veel overlast zorgden. vooral voor onze 
buren. Niet verwonderlijk dus dat wij met open 
armen werden ontvagen door ons Turkse buren 
en Nederlandse buurvrouw Voor hen waren wij· 
een geschenk wl de hemel en dat vertaalde zich 
1n de vele broodjes en zelfgebakken koek;es d1e 
onze kant op kwamen. Maar het bleef met bi; de 
broodjes, want langzaam kwamen ook de ver
zoeken binnen. Geld lenen, bne ven vertalen en 
schri;·ven. telefoontjes plegen naar Instanties, 
met kinderen naar het z1ekenhws, hond wllaten, 
computer Installeren en problemen opsporen, 
kastjes aan de muur hangen, wegbrengen naar 
de markt 1n Woensel. oppassen op de kinderen 
op elk moment van de dag, voor dokter spelen 
en zo kan 1k nog heel lang doorgaan. Om mijn 
schuldgevoel de kop 1n te drukken hebben we 1n 
eerste 1nstant1e alle verzoeken Ingewilligd Maar 
op een gegeven moment bleef het niet meer bi;. 
de buren alleen, maar kwamen ook tal van ande
re mensen naar ons toe. Toen hebben we er een 
streep doorgezet en dwdeli;k gemaakt dat we 1n 
dergelijke gevallen alleen de buren helpen en dat 
andere mensen maar naar de e1gen buren moes
ten gaan. Maar daar zat nou net het probleem. 
Want wij waren met de emge meuwkomers 1n de 
buurt en de meeste van ons zaten met te wach
ten op dergelijke 1ntens1eve contacten en hielden 
de boot af En e1genli;k kan 1k ze geen ongelijk 
geven. Want uiteindelijk ontstaat er op d1e mamer 
scheve relaties !17 de straat, mijn buren zijn 1n een 
aantal opzichten wel afhankelijk van mij; maar ik 
wil absoluut met afhankelijk zijn van hen. Het IS 
geen kwestie meer van geven en nemen, maar 
1n ons geval alleen nog maar van geven en dan 
lopen de verhoudingen op den duur scheef 
Maar goed, uiteindelijk hebben ook wij· hierin een 
balans gevonden hoe hier mee om te gaan en 
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wal je wel voor iemand wtll doen en wal niet, tk 
gtng zelf immers ook noot! met de auto naar de 
markt ... " 

In het voorgaande geen geval van sloop en nieuw
bouw, maar wel een bewuste poging van de wo
ningstichting om andere doelgroepen in de straat 
te halen en daarmee zowel het woningbestand te 
verbeteren, middels particulieren verbouwingen, 
(iedereen slaat aan het verbouwen) als te zorgen 
voor een ·rustigere' straat die uiteindelijk op de 
woningmarkt meer geld oplevert. 
Een volgend punt dient zich meteen aan, want 
waar gemengd wordt moeten ook mensen ver
trekken. Het probleem waarvoor een oplossing 
wordt gezocht, wordt weliswaar lokaal verdund, 
maar zorgt op andere locaties weer voor soort
gelijke toestanden. Daar waar gesloopt wordt 
en in de nieuwbouw niet alle oorspronkelijke be
woners terugkeren, verandert de samenstelling 
van de wijk dusdanig dat er de rust wederkeert. 
Maar de grote groep bewoners die niet terugke
ren, verhuizen naar andere goedkope hu1zen in 
de stad , waar de huren laag zijn. Vervolgens is 
het wachten tot het moment dat ook deze wijk als 
achterstandswijk wordt aangemerkt. De achter
standswijk reist door de stad tot het eindelijk een 
plek heeft gevonden waar het wordt gewaardeerd 
en rnag blijven . Tot die tijd blijf je naar mijn mening 
achter de feiten aan hollen. 
Tenslotte kun je opmerken dat er met de sloop 
van bestaande wijken ook veel verloren gaat aan 
sociale en culturele geschiedenis. Sociale tradi 
ties die de wijk de wijk maken , zoals ongeschre
ven waarden, normen en leefregels, verdwijnen 
wanneer de sociale structuur van de wijk wordt 
verbroken. Maar ook op fysiek vlak zorgt nieuw
bouw voor blijvende veranderingen. Oude en her-

kenbare straten verdwijnen en maken plaats voor 
nieuwe straten en straatnamen. Het huis waar je 
als kind bent opgegroeid gaat tegen de vlakte en 
het pleintje waar je buren elkaar troffen is geen 
pleintje meer. Een stukje geschiedenis gaat daar
mee verloren en het karakter van de wijk, zoals 
dat zich in de loop van tientallen jaren heeft ont
wikkeld, maakt plaats voor een geheel nieuwe, 
opgelegde, identiteit. Deze nieuwe wijk heeft op 
haar beurt ook weer tientallen jaren nodig om uit 
te groeien tot een wijk die op zichzelf staat en niet 
meer bekend zal staan als 'nieuwbouwwijk'. Op 
de schaal van de stad zorgt deze sloop voor een 
verschraling van het aantal soorten woningbouw. 
Hiermee wil ik overigens niet zeggen dat sloop 
enkel maar nadelen kent. Het kan zeker ooit goed 
zijn om weloverwogen te slopen en plek te maken 
voor nieuwe gebouwen en ruimten voor verande
ring, want ook daar groeit een stad van. Maar de 
nuance zit in het woord 'weloverwogen'. Naar 
mijn mening wordt er soms te snel overgegaan 
tot het slopen van wijken omdat dat financieel ge
zien het gunstigste uitvalt voor de opdrachtgever. 
Maar je kunt je afvragen of een dergelijke hou
ding wel op zijn plek is en of het voor het behoud 
van wijk, stad en bewoners het niet beter zou zijn 
als er beter naar de locatie gekeken zou worden. 
Een mooi voorbeeld is de transformatie van de 
kruidenbuurt in Eindhoven. Van oudsher een 
echte volksbuurt die zich later naar een migran
tenwijk heeft ontwikkeld. Om hier de problemen 
van sociale en economische achterstand op te 
lossen is er gekozen voor afbreken van de wijk 
en een totaal nieuw plan te proJecteren . AWG Ar
chi tecten heeft hier een plan voor ontwikkeld dat 
zou aansluiten op de oorspronkelijke structuur, 
maar met een nieuwe invulling. Dat is gelukt in de 
aansluiting aan de randen van de wijk op het be-

23 
lif 



staande wegennet, maar verder is de wijk in niets 
te vergelijken met wat de kruidenbuurt ooit was. 
Sociale huur heeft plaatsgemaakt voor koopwo
ningen, woningen die nu verhuurd worden vallen 
in prijs echt hoger uit dan de woningen voorheen, 
het uiterlijk en de sfeer zijn totaal anders en oor
spronkelijke straten en pleinen zijn niet meer te
rug te vinden. De kruidenbuurt is de kruidenbuurt 
niet meer, hoe hard de projectontwikkelaar ons 
dat ook wil doen geloven. Afb. 18 en 19. 
Maar een wijk slopen en vanaf de grond opnieuw 
opbouwen is natuurlijk niet de enige methode om 
wijken uit het slop te halen. Wat momenteel erg 
veel gebeurt in de zogenaamde krachtwijken, is 
het doorvoeren van sociale maatregelen die er op 
gericht zijn mensen bij de buurt te betrekken en 
hulp aan te bieden in de vorm van cursussen en 
persoonlijke begeleiding. Kleine ondernemingen 
worden gestimuleerd in de wijk te blijven, werke
loosheid wordt zoveel mogelijk binnen de gren
zen van de wijk opgelost en iedereen die een idee 
heeft, wordt met open armen ontvangen en wordt 
er alles aan gedaan om het idee, hoe klein ook, 
van de grond te krijgen. Allemaal in het teken van 
burgerparticipatie met als einddoel de zelfstan
digheid van de wijk te vergroten. Uiteindelijk is het 
de bedoeling dat bewoners met ideeën deze zelf 
ten uitvoer gaan brengen. Maar voor dat het zo
ver is, raakt de wijk verstrikt in alle instanties die 
direct of indirect betrokken zijn bij de wijk. Bijna 
wekelijks komen er Uitnodigingen op de deur
mat voor wéér een wijkoverleg, waar wéér een 
nieuwe club wordt samengesteld die wéér allerlei 
plannen gaat bedenken en, misschien, uitvoeren. 
Als bewonersafgevaardigde uit mijn eigen straat, 
ook 'krachtwijk', weet ik inmiddels hoe het vaak 
werkt. Wanneer je goed je ogen openhoudt, zie je 
ook echt wel dat er wat gebeurt, maar waarschijn-
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lijk is het merendeel van de bewoners zich hier 
niet bewust van. Wanneer men naar de opkomst 
bij straatinitiatieven kijkt, zijn er ook maar heel 
weinig mensen die behoeften hebben aan derge
lijke saamhorighe1dsprojecten. Dat is uiteindelijk 
ieders goedrecht en daar mag je het dan wat mij 
betreft bij laten. Maar dat gebeurt niet. Daaren
tegen wordt er steeds meer ingezet om toch nog 
weer meer mensen erbij te betrekken. 
Waar het hier mis gaat. heeft naar mijn mening 
te maken met de samenstelling van de straten. 
Mensen voelen zich niet tot elkaar aangetrok
ken en er bestaat geen enkele behoefte om daar 
verandering in aan te brengen. (Bijna) iedereen 
wordt geaccepteerd en wanneer het 'gewoon' 
rustig is in de straat, zijn de meeste mensen dik 
tevreden. Anders wordt het in straten waar men
sen wél iets met elkaar hebben of in ieder geval 
bepaalde wensen delen. Daar worden gezamen
lijk de voortuinen aangepakt, de achterpaden ge
veegd en er worden diensten en wederdiensten 
aangeboden. 
Wat ik hiermee aan wil geven, is het feit dat wan
neer een straat van oorsprong goed in elkaar zit 
qua bewonerssamenstelling en er (openbare) 
ruimte is om iets te kunnen doen, er dan van bui
tenaf geen druk opgelegd hoeft te worden. Daar 
waar er behoefte aan is, gaat het toch wel lopen 
en vragen komen als vanzelf bij de juiste instantie 
terecht. Dat scheelt uiteindelijk erg veel tijd, geld 
en chaos en daar is iedereen weer bij gebaat. Na
tuurlijk kan het soms goed zijn om met subsidie 
een duwtje in de rug te geven, maar het subsidie 
geven zelf hoeft geen duwtje in de rug te krijgen. 
Mij lijkt het dan ook zinvol om eerst goed naar de 
wijk te gaan kijken, de structuren. de mensen, de 
ontwikkelingen in de tijd en daar vervolgens een 
basisplan voor op te stellen, alvorens je met al-
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Ierlei constructies de hulp van bewoners in gaat 
roepen. Wanneer de basis goed is, komen de ini
tiatieven vanzelf wanneer daar behoefte aan is. 
En zo niet, dan niet. Maar dat mag dan wel geac
cepteerd worden. 

Een wijk waar vanuit de gemeente eerst een plan 
voor is gemaakt en waar pas daarna de bewoners 
actief bij betrokken zijn, is Woensel West. Een 
wijk die altijd als één van de beruchtste wijken 
bekend heeft gestaan vanwege gedoogde pros
titutie en criminaliteit. Een wijk waar veel gebeurt 
en waar je als student met fototoestel gewaar
schuwd wordt door de politie omdat er eerder een 
nieuwsgierige journalist in elkaar is geslagen. 
Wanneer je als groep buitenstaanders de wijk wilt 
bezoeken, wordt geadviseerd onder politiebege
leiding te gaan. Maar ik heb ervaren dat wanneer 
je open bent naar mensen, deze mensen zich 
niet bedreigd voelen en ook open zijn naar JOU 

en gelnteresseerd zijn in je vak . Mensen in deze 
wijk zijn gewoon erg bang dat uiteindelijk hun 
huis tegen de vlakte zal gaan. Los van alle goede 
plannen die ten uitvoer worden gebracht. is dat 
uiteindelijk toch het enige wat telt. Het gemeen
tebestuur is hier ook achtergekomen en daarom 
is er gekozen voor een andere strategie. Er zijn 
verschillende gebieden aangewezen die ieder 
een eigen thema krijgen en verder wordt er vooral 
ingezet op openbaar terrein en op openbare ge
bouwen. Het slopen van woningen gebeurt alleen 
indien strikt noodzakelijk wegens veroudering of 
wanneer het erg in de weg staat en grote plannen 
kan dwarsbomen. Woningen krijgen een soort 
facelift die samen met de bewoners, gemeente 
Eindhoven, woningcorporaties en verschillende 
ontwerpbureaus worden ontwikkeld. Uiteindelijk 
is het de bedoeling dat er niets in de wijk gebeurt 
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wat bewoners nret willen en het plan heeft zoveel 
ingebouwde reserves dat er ook op ieder moment 
een andere koers gevaren kan worden. 
Wat mij betreft qua wijkaanpak al meer in de goe
de richting, al denk ik dat het niet altijd wenselijk 
is om enkel dat te doen waar bewoners direct 
achter staan. Soms kan het ook erg verhelde
rend zijn om eerst in te zien dat iets werkt voor 
je commentaar kunt leveren. Bewoners houden 
graag al les bij het oude en zijn vaak huiverig voor 
veranderingen, terwijl veranderingen op termijn 
wel degelijk goed uit kunnen pakken, ook voor 
bewoners. 

Eindhoven is natuurlijk niet de enige grote stad 
waar men worstelt met het vraagstuk probleem
wijken. Rotterdam en Amsterdam hebben wijken 
waar al hele boeken over geschreven zijn en al 
veel is gesloopt, aangepast of kleinschalig ver
andert is. Erg interessant zijn de studies over 
de Rotterdamse wijk Pandrecht, en de Bijlmer in 
Amsterdam. Grote wijken met problemen van een 
groter kaliber dan in Eindhoven. Vandaar dat ik 
hier alleen ben ingegaan op voorbeelden binnen 
de gemeentegrenzen. 
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Inleiding 
Vanuit het theoretisch onderzoek naar de net
werksamenleving blijkt onder andere dat er een 
trend is waar te nemen dat mensen juist door de 
globalisering van de samenleving meer behoefte 
hebben aan specifieke plaatskenmerken. Grote 
netwerkstructuren zijn belangrijk voor werk en 
sociale relaties, maar dicht bij de eigen woning 
is men op zoek naar een soort eigen plek, een 
'space of place' . Deze, vaak niet originele, plaats
kenmerken worden tegenwoordig steeds vaker 
ingezet om een bepaalde sfeer te creëren , zoals 
bijvoorbeeld in de Helmondse wijk Brandevoort. 
Afb. 24. Omdat dergelijke stedenbouwkundige 
ingrepen op mij ietwat overdreven en juist plaats
loos overkomen, pleit ik voor een meer plekge
bonden invulling. Een vergaande analyse van 
de locatie kan er toe bijdrage dat er kenmerken 
worden gevonden die iets vertellen over de wijk. 
Een bestaande wijk kan op deze manier worden 
versterkt in de al aanwezige kenmerken en zo 
een duidelijker karakter naar voren brengen waar 
bewoners zich mee verwant kunnen voelen. 
Een tweede punt dat in de inleiding naar voren 
kwam, is het feit dat juist in de 'arme' wijken van 
de stad er grote behoefte is aan lokale voorzie
ningen en sociale relaties dichtbij huis . Menging 
op inkomen zorgt in dat geval voor het ontstaan 
van een enorme kloof tussen bewoners binnen 
één straaL Die bewoners die juist afhankelijk zijn 
van de eigen woonomgeving worden de dupe van 
dergelijke, goedbedoelde, vormen van menging. 
Op het niveau van de straat kan er dus wat mij 
betreft beter gezocht worden naar een manier om 
de straat in te richten voor een specifieke doel
groep, zodat iemand daar alleen wil wonen wan
neer hij of zij er een zelfde specifieke leefstijl op 
na houdt. 

nbru u t nrUimt 

Wat betreft de methode om zogenaamde pro
bleemwijken aan te pakken , zijn er een aantal za
ken erg belangrijk . Volledige sloop en nieuwbouw 
is geen oplossing van het probleem , maar een 
verschuiving van het probleem en een vernieti
ging van lokale karakteristieken en sociale rela
ties. Naar wat ik eerder heb bepleit is dit dus juist 
een stap terug in plaats van vooruiL Slopen dus 
alleen zeer weloverwogen daar waar nodig. Het 
tegenovergestelde van slopen, waar enkel wordt 
gevraagd naar wat bewoners zouden willen, is 
wat mij betreft ook geen oplossing. Het is moeilijk 
om in dergelijke situaties de regie als gemeente 
of ontwerper in de hand te houden en de eenheid 
binnen de wijk te waarborgen . Chaos ligt op de 
loer, vooral wanneer je bedenkt dat de bewoners 
van nu niet de bewoners van de toekomst zijn . In 
dat geval is het ook geen duurzame oplossing . 
Wat ik met name belangrijk vind, is dat er wordt 
gezocht naar een methode waarbij lokale ken
merken blijven behouden en worden ingezet om 
het karakter van de wijk te versterken. Dat soci
ale relaties binnen de wijk een eigen plek krijgen 
door niet iedereen uit elkaar te trekken, maar juist 
specifieke plaatsen in te richten voor specifieke 
leefstijlen . En dat het geheel aan oplossingen bin
nen een duidelijke structuur valt, een kader dat 
houvast biedt voor de betreffende locatie zodat 
binnen het grote geheel aan verschillen er toch 
een eenheid blijft bestaan. 
Maar hoe verhouden zich deze algemene be
vindingen tot de wijk de Bennekel? Welke on
derzoeken gericht op de wijk zijn nodig om deze 
bevindingen om te zetten in een ruimtelijk wijk
plan, specifiek gericht op de Bennekel en haar 
bewoners? 
Om een beter beeld te krijgen van de woonwijk , 
is het belangrijk dat er een zeer nauwkeurig en 
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specifiek onderzoek wordt gedaan naar het ka
rakter van de wijk. de bewoners die er wonen en 
de ruimtelijke invulling die er de afgelopen jaren 
aan gegeven is. Hiervoor heb ik een onderscheid 
gemaakt in de verschillende thema's landschap, 
bewoners en ruimte zodat elk onderwerp gevan
gen wordt binnen een thema. 
Bij het onderzoek naar landschappelijke kenmer
ken gaat het vooral over de ontwikkeling van het 
stadsdeel Gestel , het ontstaan van landerijen en 
op welke manieren het landschap nu nog zicht
baar is binnen de wijk en hoe je dit aspect vervol
gens in kunt zetten zodat je het landschappelijke 
karakter van de wijk, zoals dat verborgen ligt, 
naar voren kunt halen. 
Wat betreft haar bewoners is de Bennekel erg 
veelzijdig te noemen. Maar het is juist belang
rijk om onderzoek te verrich ten op leefniveau 
in plaats van wijkniveau, want de veelzijdigheid 
van een totale wijk kan vooral in de straten voor 
specifieke doelgroepen zorgen . Wie woont waar 
en hoe wonen mensen daar? Wat zijn specifieke 
kenmerken die naar voren komen en hoe kun je 
deze inzetten om voor mensen een passender 
leefklimaat te creëren? 
Bij het onderzoek naar de ruimtekenmerken gaat 
het vooral om de historische ruimtelijke ontwikke
ling die de wijk heeft doorgemaakt en welke ken
merken daar nu specifiek in naar voren komen . 
De verhouding tu ssen stad en wijk en tussen de 
wijk en haar bewoners. Kort komt de planologi
sche ontwikkeling aan bod waar de manier waar
op de plaatsing van en het soort voorzieningen 
een rol kunnen spelen in de beleving van de wijk 
voor bewoners en stedelingen wordt bekeken. 

Wanneer deze analyse is gemaakt, kan zij dienen 
als onderlegger voor een nieuw plan voor de wijk. 
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De analyse is een leidraad, geeft houvast, maar 
is geen invulling op zich. Het uiteindelijke ruimte
lijk plan en de specifieke ontwerpen per locatie 
moeten zorgen voor een verandering in de wijk . 
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Landschappelijke kenmerken 
Stadsdeel Gestel. waar de wijk de Bennekel deel 
van uitmaakt, wordt omsloten door een uniek 
stukje natuur in de stad. Deze natuurlijke gordel 
rond de wijk wordt gevormd door de rivierlopen 
van de Dommel en de Gender met daartussen 
een afwateringskanaal. Eindhoven heeft er als 
stad voor gekozen om de beide beeklopen op 
deze locatie hun natuurlijke loop te laten behou
den. Enerzijds omdat deze van oorsprong een 
belangrijk en bepalend element zijn geweest voor 
de ontwikkeling van de stad en anderzijds krijg je 
zo natuur in de stad zonder dat er grootscheepse 
kunstmatige toevoegingen nodig zijn om het als 
park te laten werken . Afgelopen jaar is er zelfs 
een begin gemaakt om de Dommel, die zijn loop 
dwars door het stadscentrum vervolgt, op zoveel 
mogelijk plaatsen zijn natuurlijke loop terug te ge
ven. Of deze aanpak nu ook de beste rs voor een 
stadscentrum. daar valt over te discussiëren. Wat 
ik enkel wil aangeven, is dat deze groene long op 
stadsniveau als zeer waardevol wordt beschouwd 
en uitstekend functioneert . Op wijkniveau komt 
deze kwaliteit helaas nauwelijks tot uitdrukking 

Van oorsprong is Gestel als lintdorp gebouwd 
op de hoger gelegen zandrug tussen de beek
dalen van de Dommel en de Gender. Afb . 28 . 
Deze zandrug is een lange, lineaire rug tot in het 
centrum van Eindhoven . Bovenop deze rug kon 
goed gebouwd worden , lager gelegen delen wa
ren te drassig voor bewoning , maar wel geschikt 
voor het verbouwen van gewassen en veeteelt. 
Dichter bij de beken was het vaak zelfs te nat om 
koeien neer te zetten waardoor ruige natuur aan 
het water de overhand had. Afb. 30. Vanaf de, op 
de zandrug gelegen , Hoogstraat kon overtollig re
genwater direct zijn natuurlijke weg vinden naar 
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de beken. Afb . 33. Tegenwoordig behoren deze 
afwateringsstaten tot het verleden en zijn ze ver
vangen door ons huidige rioolstelsel. Dat de riole
ring in tijden van zware regenval niet afdoende is, 
laat zich mooi aanschouwen in de enorme plas
sen water aan de randen van de wijk waar je als 
voetganger en fietser tot je enkels door het water 
gaat. Het hoogteverloop in de wijk is nog steeds 
aanwezig en omdat daar qua structuur en bebou
wing geen rekening mee is gehouden, geeft een 
flinke regenbui regelmatig wateroverlast. Zie het 
huidige hoogtekaartje, afb. 30. 

Uitwisseling tussen wijk en natuur 
Toen rond de Middeleeuwen Gestel enkell nog 
bestond uit de Hoogstraat, was er een vanzelf
spreker:Jde verbinding met het achterland. Beide 
hadden elkaar nodig. Mensen hadden de natuur 
nodig om van te kunnen leven en de natuur zou 
zonder de mens tot bos zijn geworden waar de 
flora en fauna van een weidegebied niet zou kun
nen overleven. Beide hielden elkaar dus in stand 
en er was een wederzijds respect. Tussen 1940 
en 1980 heeft er een grootschalige woninguitbrei
ding plaatsgevonden. Nieuwe bewoners werkten 
in de fabrieken in de stad en hadden geen natuur 
meer nodig om van te kunnen leven. Binnen een 
vrij kort tijdsbestek is er een scherpe scheiding 
ontstaan tussen de wijk en het omringende land. 
Zie luchtfoto , afb. 34. Dat de stad Eindhoven het 
groengebied rond de Dommel heeft geconser
veerd voor stadsdoeleinden, is voor de wijk een 
zegen. maar komt veel te weinig tot uitdrukking. 
De wijk fungeert als een schiereiland van de stad 
in plaats van dat het er onderdeel van uitmaakt. 
Fysieke aansluitingen tussen wijk en natuur zijn 
er minimaal en daar waar ze zijn, worden de over
steken gecombineerd met snelverkeer. De Bay-
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euxlaan, een grotere stadsontsluitingsweg, be
grenst zowel de wijk als het landschap en maakt 
uitwisseling tussen beide haast onmogelijk. Afb. 
36. Deze sterke begrenzing en het naar binnen 
gekeerde karakter van de wijk, maken de bele
ving van het landschap als onderdeel van de wijk 
nihil. Omgekeerd is er voor bezoekers en de flora 
en fauna van het landschapspark geen enkele re
den om richting de wijk te trekken. Er zijn geen 
functies die op elkaar aansluiten en de natuur in 
de wijk is in de vorm van grasveldjes erg eenzij
dig. Afb. 37. 
Maar hoe kan het dan wel? Op welke manier kun 
je de beleving van een aangrenzend landschap 
versterken binnen de wijk? Hoe laat je een uitwis
seling tussen beide plaatsvinden zonder dat één 
het onderspit delft? Hoe geef Je de natuur een 
kans binnen het sterke kader van een stadswijk? 
Tijdens het zoeken naar voorbeelden en literatuur 
hierover, kwam ik twee interessante soorten op
lossingen tegen. De eerste neemt de natuurlijke 
elementen als letterlijke drager voor een nieuw 
plan en de tweede methode haalt de natuur de 
wijk in door nieuwe functies toe te voegen. 

Landschap als dragers voor wijkstructuur 
West 8 Landscape Architects ontwikkelde rond 
1995 een nieuw plan voor de wijk Kern hem, gele
gen aan de noordkant van Ede en grenzend aan 
natuurgebied de Veluwe. Afb. 38. Net als de Ben
nekei grenst Kerhem zowel aan stad als land en 
West 8 heeft dit gegeven ingezet om natuur en 
bebouwing met elkaar te verweven. Hoogtelijnen 
en grondwaterstromen worden gebruikt om een 
nieuwe structuur van wegen en erven te positi
oneren zodat water optimaal kan worden afge
voerd en hoogtelijnen duidelijk zichtbaar worden 
voor bewoners. Afb. 40. Houtwallen door de hele 

32 
H • n 1mn I •r ann' vRr ten E•1nden l\.laa1 2 0• 



DE WIJ \lf.RTELf 

wijk geven herkenbaar ri chting aan en zorgen 
voor een natuurlijke habitat voor flora en fauna. 
Deze houtwallen staan weer in directe verbinding 
met een grote boswal die als corridor dienst doet 
tussen de wijk en het natuurlijk achterland Afb. 
39. Alle kavels worden met hagen omrand om 
kle1ne beesten zoveel mogelijk doorgang te laten 
vinden en het natuurlijk waterbeheer zorgt voor 
een ecologische ondertoon. Door tal van dergelij
ke ingrepen wordt het landschap letterlijk de wijk 
ingehaald en beleefbaar gemaakt voor bewoners. 
Anderzijds geeft de wijk ook iets terug aan de na
tuur, omdat binnen de wijk een groter natuurlijk 
leefgebied wordt gecreëerd voor planten en die
ren vanuit het omringende landschap. 

Het functionele landschap terug in de wijk 
Het landschap kan ook letterlijk weer in dienst ko
men te staan voor de wijk. Niet als structuurdrager 
of als herkenbare landschappelijke elementen, 
maar gewoon functioneel zoals op het boeren
land. Ton Matton (van Mattonüffice) en Wim Tim
mermans (Wageningen UR) hebben een aantal 
projecten in Rotterdam op touw gezet waarb ij 
landbouw in de suburbs wordt ingezet om de ver
schraling van de openbare ruimte tegen te gaan, 
een nieuwe manier van tijdsbesteding in de wij 
ken te introduceren, de zelfvoorzienendheid van 
bewoners te vergroten en om nieuwe landbouw
rassen te introduceren die vanwege een grote 
klimaaisverandering de toekomst van Nederland 
kunnen worden. Er wordt druk geëxperimenteerd 
in onder andere de wijk Hoogvliet in Rotterdam 
waar kinderen een eigen bonenveld bestellen en 
gezinnen buiten op houtkachels de eigen vers 
geoogste ingrediënten bereiden. Als onderzoeks
installatie in de openbare ruimte interpreteert de 
klimaatmachine de openbare stadsruimte als een 
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stuk landbouwgrond. Door het aanleggen van 
moestuinen of weidegronden op anonieme gras
velden, zo nodig in combinatie met broeikaslam
pen en eenvoudige irrigatiesystemen, wordt ge
probeerd "nieuw agrarisch potentieel te creëren 
gebaseerd op globale opwarming van de aarde", 
aldus Ton Matton. Op een voor Nederland geheel 
nieuwe en eigen wijze, wordt er landbouw ingezet 
binnen het stedelijke weefsel. Ook voor de Ben
nekei geen ondenkbare project. En het is ook niet 
uitsluitend de bedoeling om groenten te kweken. 
Je kunt ook met een hele straat kippen houden 
en de wijk van eieren voorzien, of een deel van 
het schoolplein inrich ten als appelboomgaard. 
Juist in een wijk waar mensen afhankelijk zijn van 
lokale voorzieningen kunnen dergelijke ideeën 
een uitkomst zijn in de behoefte aan dagelijkse 
gezonde voeding, kennis over de herkomst van 
voedsel en een tijdsbesteding vlakbij huis waar 
de kinderen zelfs mee naartoe kunnen. 

Uiteindelijk kunnen deze twee besproken metho
den een uitgangspunt vormen wanneer het gaat 
over hoe je het landschap en de wijk bij elkaar 
kunt betrekken. Door een meer diffuse grens van 
stad en land, het toevoegen van functies die op 
elkaar aansluiten en het landschap mede in te 
zetten als structuurdrager voor nieuwe wijkont
wikkeling ontstaat er grotere uitwisseling van be
woners en bezoekers tussen wijk en landschap. 
Zowel het landschap als de wijk worden hiermee 
op een hoger niveau getild omdat ze elkaar aan
vullen in plaats van uitsluiten. Beide vertellen een 
verhaal over de wijk. Een oplettende geest kan 
deze dialoog vertalen naar de onderliggende ken
merken, maar vooral is het een mooie manier om 
als bewoner of bezoeker van de natuur in de wijk 
gebruik te maken en je actieradius te vergroten 

tot buiten de wijkgrenzen. 
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Bewoners 
Wanneer je een willekeurig persoon uil de Ben
nekei zou vragen wie er in de wijk wonen , dan is 
hel antwoord: och, van alles wal. En dal is ook 
zo . Oorspronkelijke autochtonen, nieuwe au
tochtonen, oorspronkelijke allochtonen, nieuwe 
allochtonen, rijke mensen, arme mensen, oude 
mensen, jonge mensen, keurige mensen, slordi
ge mensen, studenten en yuppen , thuisblijvende 
mensen en werkende mensen . Deze wijk heeft 
alles in huis en dat is ook het krachtige karakter 
van de Bennekel, geen uniforme wijk waar ieder 
eenzelfde dagritme en sociale voorkeur heeft. 
Maar wanneer je dezelfde persoon vraagt of hij 
ook met mensen uit deze verschillende subgroe
pen contact heeft, dan is het antwoord: neu, ieder 
doet z'n ding en laat elkaar zijn gang gaan . En 
dat is ook precies waar politiek Den Haag een 
verkeerde gedachtegang volgt. Mensen trekken 
nou eenmaal pas naar elkaar toe wanneer er 
overeenkomsten zijn . Het is utopisch en niet re
alistisch om te denken dat door het mengen van 
verschillende groepen bewoners, er een beter 
leefklimaat ontstaat. Het zal rustiger worden in 
de straat en het uiterlijk misschien netter, maar 
inhoudelijk, en daar gaat het uiteindelijk om, komt 
er een enorme kloof te liggen tussen bewoners 
onderling met complete individualiteit tot gevolg. 
Geen wenselijke situatie, lijkt me, in een wijk waar 
sociaal en economisch nog grote afhankelijkheid 
bestaat. Maar hoe kun je enerzijds de gewenste 
diversiteit behouden en tegelijkertijd verschil ma
ken voor bewoners? 
Het antwoord hierop is vrij eenvoudig. In plaats 
van slopen en opnieuw bouwen met een opge
legde identiteit voor een, van bovenaf wenselijk, 
leefklimaat kunnen we veel beter proberen om 
op bestaand leefniveau binnen de wijk, dus in 
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de straat, een klimaat te creëren waar bepaalde 
subgroepen zich thuisvoelen en anderen niet. De 
ruimte past zich aan de heersende subgroep aan 
en maakt meteen duidelijk waar het in de straat 
om draait zodat vervolgens de nieuwe bewoners 
bewust kiezen voor deze vorm van wonen en sa
menleven . De diversiteit die de wijk zo kenmerkt 
komt vervolgens tussen de verschillende leefge
bieden onderling tot uitdrukking en niet meer bin
nen één straat. Hierdoor blijft het verhaal van de 
wijk en haar bewoners in stand gehouden. maar 
wordt tegelijkertijd ook een prettiger leefklimaat 
nagestreefd waarbinnen ieder zijn eigen plek kan 
vinden. Daartegenover moet wel worden opge
merkt dat het ruimtelijk inrichten van een straat 
naar een bepaald gedrag zeer zorgvuldig moet 
gebeuren, omdat het anders verkeerd uit kan 
pakken en juist voor grotere problemen kan zor
gen dan waar je mee begon. Insluiting en getto
vorming liggen op de loer. 
Daarom is het op de eerste plaats belangrijk om 
heel nauwkeurig te analyseren met welke , type
rende, straten en daarbij behorende bewoners je 
als ontwerper te maken hebt. Vaak zie je dan al 
meteen een bepaalde potentie van de straat waar 
deze sociaal gezien met een klein beeqe ruimte
lijke hulp naar toe kan groeien . Denk bijvoorbeeld 
aan straatterrassen of een gezamenlijke wilde 
achtertuin . Mensen verschillen, smaken verschil
len. Voor de Bennekel heb ik met behulp van 
een zeer uitgebreid onderzoek van Johan Bodd 
en Joop Hofman over de sociale en culturele 
aspecten van de Bennekel en met behulp van 
eigen observaties een analyse gemaakt die per 
leefgebied aangeeft wie er wonen , hoe men met 
de buitenruimte omgaat en welke sociale potentie 
er heerst. Zie het schema op afb. 47. Is het wen
selijk om samen met de buren te barbecuen of is 
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een vriendelijk knikje aan de voordeur voldoende 
gewenst contact? Belangrijke verschillen tussen 
mensen en van groot belang voor de straat. Het 
gedrag of het gewenste gedrag (wanneer het bij
voorbeeld nu wegens ruimtegebrek niet mogelijk 
is om te barbecuen) is van invloed op de bele
ving en het gebruik van de ruimte direct aan huis . 
Deze inzichten kun je inzetten zodat je uiteinde
lijk ook voor deze speci fieke doelgroep kunt ont
werpen . Vervolgens heb ik een vereenvoudiging 
gemaakt van deze karaktertrekken per leefgebied 
om zo de grootste verschillen die er ruimtelijk toe 
doen naar boven te halen. De volledige analyse 
per leefgebied is toegevoegd als bijlage. Er zal 
kort op de drie hoofdgroepen ingegaan worden . 

Verblijven 
In deze gebieden vind je een zeer uitgesproken 
gebruik van de directe woonomgeving. Bewoners 
gebruiken zelden de achtertuin en zitten in plaats 
daarvan vaak aan straat waar het openbare leven 
zich afspeelt. Zodra het weer enigszins meezit, 
pakken mensen een stoel en gaan aan de eigen 
voorgevel zitten , zomer en winter. Er worden aan 
straat contacten onderhouden (vaak woont fami
lie bij elkaar in de buurt) , een biertje gedronken. 
er wordt gegeten, gespeeld, geluisterd en vooral 
heel wat af gekeken. Vreemde nieuwkomers zo
als studenten worden met argusogen bekeken en 
vervolgens met rust gelaten: ander volk, aldus 
het bovenstaand onderzoek van J. Bodd en J . 
Hofman. Acceptatie naar anderen is er dus wel, 
maar echt begrip niet en er wordt dan ook van 
beide kanten geen moeite gedaan elkaar bij zijn 
of haar leven te betrekken . Van oudsher heersten 
er in dergelijke straten strenge leefregels waar 
iedereen zich aan diende te houden en die in de 
hand werden gehouden door een hoofdbewo-

ner of straatoudste. Tegenwoordig zijn deze re
gels door de grote verschillen aan instroom van 
nieuwe bewoners sterk verwaterd . Mensen zullen 
elkaar nooit verklikken, maar wanneer het er op 
aankomt. speelt ieder voor zich en zijn er weinig 
hechte vriendschappen. Afb 44 . 

Semiverblijven 
De mensen die in deze straat of aan dit plein 
wonen , gebruiken de openbare ruimte behalve 
voor oppervlakkige contacten, ook ars middel 
om gezamenlijk activiteiten te organiseren . De 
nadruk ligt hierbij op het woord organiseren, er 
wordt bewust door een aantal bewoners gepro
beerd om het 'straatgevoel' leven in te blazen . 
Blijkbaar is daar behoefte aan want het animo 
hiervoor is groot in de betreffende straten. Deze 
grotere bijeenkomsten, zoals een straatfeest of 
jeu de boules toernooi, zorgen ervoor dat men 
elkaar kent en kan aanspreken voor eventuele 
hulp of zomaar een praatje. Op dergelijke verzoe
ken wordt positief gereageerd, bewoners geven 
en nemen. Men is zelfstandig, maar is zich ook 
bewust van zijn buurgenoten. Uiterlijke schoon
heid van de straat is erg belangrijk en wanneer 
iemand daar niet aan voldoet met zijn vooriuin, 
wordt deze persoon daar ook op aangesproken 
en indien nodig zelfs geholpen. Het zrjn over het 
algemeen rustige straten waar men elkaar kent 
en een gemoedelijke sfeer heerst. Bewoners zijn 
trots op hun wijk en het verloop is klein. Afb . 45 

Verplaatsen 
Hier speelt het leven van mensen zich groten
deels achter gesloten deuren af. De buitenruimte 
is sterk openbaar terrein waar geen enkele be
woner zich verwant aan of verantwoordelijk voor 
voelt. Men groet elkaar, maar er zijn geen of zeer 
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weinig contacten tussen buren. Meer contact is 
ook niet gewenst. Het zijn vaak woningen waar 
mensen tijdelijk huisvesting zoeken en voelen ab
soluut geen binding met de buurt. De diversiteit is 
groot, soms zijn het studenten of starters die zich 
nog geen andere woning kunnen veroorloven en 
soms zijn het ex-verslaafden die een woning toe
gewezen hebben gekregen. In sommige blokken 
wonen ook illegale allochtonen al dan niet met 
meerdere gezinnen op één adres die van hier
uit wachten op asielaanvraag. Er is regelmatig 
sprake van overlast, vooral te maken met drugs
handel vanuit woningen en portieken. De gehele 
situatie is bekend bij gemeente en woningcor
poraties maar niemand kan er precies de vinger 
op leggen omdat het in de betreffende gevallen 
meestal om onderhuur gaat. Er is geen goed zicht 
op de bewoners. Maar er zijn ook straten waar 
het leefklimaat goed is, waar meer contact ge
woon niet gewenst is. Uiteindelijk is de reden voor 
deze leefstijlen niet echt van belang, waar het om 
gaat is dat de buitenruimte als openbaar terrein 
tegemoet wordt getreden en er dus ook op die 
manier door ontwerpers mee omgegaan dient te 
worden. Bij uitstek geschikte gebieden om meer 
voor de wijk en zelfs voor de stad te betekenen, 
meer bezoekers betekent meer leven, betekent 
uiteindelijk een grotere leefbaarheid voor de be
woners omdat criminaliteit minder kans van sla
gen heeft. Tevens kunnen er meerdere functies 
komen die ook voor bewoners interessant kun
nen zijn. Afb. 46. 

Uiteindelijk kan er dus aan de hand van deze 
analyse gericht ontworpen worden voor bepaalde 
straten. Hierbij hoef je niet te richten op een spe
cifieke subgroep zoals 'ouderen' maar juist op het 
gebruik van de ruimte. Het gedrag aan de voor- of 
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achterdeur is dan het overeenkomstige kenmerk 
tussen mensen. Een straat waar niemand aan de 
voordeur een stoel heeft staan om 's avonds te 
zitten, zal voor die enkeling die dat wel wil niet 
uitnodigend zijn om te doen. Maar als iedereen dit 
echter doet (ongeacht leeftijd, ras, inkomen, en
zovoort) gaat de straat als vanzelf op de gewens
te manier leven. Ik heb geprobeerd om op basis 
van gedrag een onderscheidt tussen mensen te 
maken in plaats van op basis van culturele of UI

terlijke kenmerken. Hierdoor is het ook niet nodig 
om als woningcorporatie woningen toe te wijzen 
aan specifieke doelgroepen, de woonruimte op 
zichzelf zorgt al voor een natuurlijke vorm van 
toewijzing en de gevreesde gettovorming blijft 
uit omdat niet op basis van culturele achtergrond 
mensen worden in- of uitgesloten. 
Elk leefgebied vertelt zo, door middel van ruim
telijke kenmerken, iets over haar bewoners. 
Deze ruimtelijke kenmerken kunnen nadrukkelijk 
aanwezig zijn in de straat, op een tussenliggend 
pleintje of juist op een in onbruik geraakt achter
gebied. Over elke plek valt iets te vertellen en iets 
terug te lezen over de bewoners. Het uniforme 
maakt plaats voor het specifieke, waardoor ver
schillen naar de oppervlakte komen en zichtbaar 
worden gemaakt als onderdeel voor het verhaal 
over de wijk. 
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Ruimtelijke ontwikkeling 
Gestel is één van de vijf bloembladeren die de 
vorm van de stad Eindhoven zo bijzonder maakt. 
Afb. 48. Vijf oorspronkelijk zelfstandige lintdorpen 
(Stratum, Gestel, Strijp, Woensel en Tongelre) 
werden met de annexatie van Eindhoven in 1920 
bij de stad Eindhoven getrokken. Langzaam is de 
tussenliggende ruimte volgebouwd en zo is deze 
typiscl1e bloemstructuur ontstaan. De linten die 
deze dorpen met de stad verbonden, zijn nu nog 
steeds belangrijke aders, zowel voor de oriënta
tie, als cultureel met zijn op sommige plaatsen 
historische (woon)bebouwing. Later zijn er gro
tere stadsontsluitingswegen toegevoegd aan het 
wegenverkeersnet die de binnenstad ontsloten 
met grotere (snel)wegen buiten de stad. Afb. 49. 
Omdat Gestel lange tijd een zelfstandig dorp is 
gebleven, zijn daar nu nog verschillende ken
merken van te zien . Je zou de wijk vandaag de 
dag op kunnen vatten als een dorp of dorpskern 
in een stad. De randen van deze dorpskern ziJn 
sterk verstedelijkt en vormen daarmee een afslui
tende gordel rond de wijk . Vanuit de wijk gezien 
vormt deze gordel een soort absolute grens en 
dat staat in groot contrast met de kleinschalig
heid van de wijk zelf. Vanuit de stad gezien, is 
dit contrast juist nauwelijks merkbaar wanneer Je 
jezelf over deze uitlopers naar het buitengebied 
begeeft. Deze sterke scheiding tussen stad en 
wijk maakt van de wijk een soort capsule in de 
stad. Dit zou qua schaal niet nodig zijn en ook niet 
wenselijk voor zowel de stad als de wijk, zoals 
je ziet in het voorbeeld in de inleiding over het 
Tunjungan gebied in Surabaya. Het is belangrijk 
dat vanuit de stad meerdere redenen komen om 
naar de wijk te trekken en vanuit de wijk meer
dere luikjes naar de stad opengaan terwijl er wel 
degelijk een onderscheid mag blijven bestaan. 



"DE GELEDING DER STAD" 
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Geen totale vermenging aan de randen, maar het 
in elkaar laten grijpen van stad en wijk waarbij 
ieder zijn eigenwaarde en karakteristieken be
houdt. Dat komt neer op kleinschalige ingrepen 
op fysrek en programmatisch niveau welke voor 
beide doelgroepen interessant zijn. 
Voordat ingegaan wordt op fysiek ingrijpen in de 
bestaande wijkstructuur, is het belangrijk enige 
kennis te nemen van de huidige structuur en hoe 
deze daar gekomen is . In cultureel historisch op
zicht zijn de Hoogstraat, de Laagstraat, de Ben
nekeistraat en de Gestetsestraat van grote bete
kenis. De Hoogstraat ligt, zoals zijn naam al doet 
vermoeden. op de hoger gelegen zandrug in de 
lengte van de wijk met de lager gelegen Laags
traat daar ongeveer parallel aan . Oe Hoogstraat 
vormde de verbinding tussen de boerdenJen in 
Gestel en de Markt in Eindhoven. Tegenwoordig 
is er nog steeds veel bedrijvigheid in deze straat 
en deze vormt dan ook nog steeds een belang
rijke binnenwijkse verbinding met het stadscen
trum. Het achterland werd vanaf de Hoogstraat 
ontsloten middels kleine paadjes en weggetjes 
dwars op de straat, parallel aan de sloten tot de 
Bennekelstraat. die vroeger enkel als boerenpad 
dienst deed en naar de Gestetsestraat leidde. 
Vooral aan deze historische straten vind je her en 
der nog de oudere panden en verloopt de verka
veling stukken grilliger met diepe achtergebieden 
waar nu nog verschillende functies verstopt lig
gen . 
Deze organische stadsontwikkeling staat in groot 
con trast met de sterk gestructureerde en geplan
de wijkuitbreidingen van 1940/50 en 1970/80 . 
Afb. 52 en 54. Oe uitbreidingen van kort na de 
oorlog kenmerken zich door goedkoop materiaal
gebruik en verschillende sporen uit de typische 
woningbouw van de jaren '30, zoals zadeldaken 
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en metselwerkvariaties. Materiaal was duur, maar 
arbeidskrachten nog niet. De uitbreiding van de 
jaren '70 en '80 kenmerken zich door een rechtli j
nigere gestructureerde opzet zonder poespas en 
franjes. Degel ijk en eenvoudig. Ook werden rond 
die tijd de eerste meergezinswoningen geïntrodu
ceerd, wat niet geheel zonder slag of stoot werd 
aanvaard . Vooral binnen deze nieuwere wijk
structuur is een overdaad aan openbare ruimte te 
vinden omdat de wijk werd opgebouwd volgens 
de wijkgedachte. Afb. 51. Elke geleding binnen 
de wijk kreeg een eigen hoeveelheid openbare 
ruimte, wat uiteindelijk heeft geleidt tot veel on
bepaalde ruimte omdat geen enkele plek meer of 
minder interessant is dan de andere plek. 
Omdat de doorontwikkelde historische structuur 
zo kenmerkend is voor de Bennekel en een ste
vige basis vormt waar niet aan gesleuteld hoeft 
te worden . zou het interessant kunnen zijn om de 
oorspronkelijke tegendraadse structuur op te pak
ken die dwars op de Hoogstraat haar eigen weg 
vervolgd zonder de wijk in de weg te staan. Deze 
dwarse structuur heeft grotendeels aan kracht in
geboet en is nog maar op een heel enkele plaats 
te aanschouwen en te gebruiken door bewoners. 
Bij het opwaarderen van deze oude wijkkarak
teristiek zal het vooral gaan om kleinschalige 
dwarse verbindingen, die contact leggen tussen 
stad en wijk, zoals vroeger al het geval was. Deze 
nieuwe structuur zou extra betekenis kunnen ge
ven aan verschillende plekken en woongebieden 
in de wijk en als goed begaanbare luikjes voor 
traag verkeer naar de stad kunnen dienen. Op die 
manier worden de scherpe grenzen doorklieft en 
kunnen stad en wijk fysiek in elkaar grijpen. 
Qua programma is de wijk momenteel erg naar 
binnen gekeerd met kleinschalige wijkvoorzie
ningen waar stedelingen van buiten de wijk ei-
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genlijk niets te zoeken hebben. Op die enkele 
plaats waar de functie wel boven de wijk uitgetild 
is. zoals bijvoorbeeld het klooster, bestaat totaal 
geen koppeling meer met de wijk. Deze plekken 
zijn dan ook bij wijkbewoners vaak onbekend. De 
uitdaging qua programma zal er voornamelijk uit 
bestaan om die plekken die nu voor de stad zijn, 
ook voor de wijk te maken en een aantal van het 
totale aantal plekken die nu enkel voor de wijk 
betekenis hebben, ook een impuls naar de stad te 
geven. Je kunt hiervoor prima de oorspronkelijke 
stadsaders zoals de Hoogstraat en de Bennekel
straat inzetten. Waar nu de voorzieningen vooral 
geconcentreerd liggen rond het Franz Lehrar
plem, (afb. 54 en 55) zou je kunnen kiezen voor 
een meer historische wijkeigen benadering waar
bij voorzieningen in de lengte van de wijk worden 
benut. Hierdoor komt er net wat meer ruimte voor 
kleine ondernemingen die vervolgens toch goed 
op het stadsnet zijn aangesloten. Vooral vanuit 
de Genneperparken zouden bezoekers de wijk 
ingetrokken kunnen worden via de Bennekel
straat, dat is maar een relatief kleine verbinding 
en erg aantrekkelijk wanneer mensen daar een 
pluktuin , kinderboerderiJ, ijssalon of lunchroom 
kunnen bezoeken. Door deze voorzieningen te 
spreiden. krijg je als vanzelf een loop door de 
wijk waardoor kleinere tussengelegen winkels en 
horeca meer bestaansrecht en overlevingskan
sen krijgen . Kleine impulsen op goed uitgekiende 
plekken die verdere mogelijkheden en uitbreidin
gen in de hand kunnen werken . Wel belangrijk om 
aan te merken is. dat wanneer het gaat om bo
venwijkse functies, deze allemaal een betekenis 
voor de wijk moeten krijgen in sociaal, cultureel , 
functioneel of economisch opzicht, maar dat de 
functies voor de wijk juist niet allemaal ook voor 
de stad interessant hoeven te zijn . De stedeling 
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wordt enkel als bezoeker binnengehaald en mag 
nooit de boventoon gaan voeren in de wijk. Er 
moet dus streng gelet worden op het behouden 
van de kleinschaligheid en toegankel ijkheid voor 
wijkbewoners. Een groot theater bijvoorbeeld is 
enkel als symbool interessant voor de wijk, maar 
niet qua functie omdat niemand uit de wijk naar 
groot theater gaat. Dan staat het theater als een 
capsule weer los van de wijk en dat i5 niet de be
doeling. Er moet een soort vanzelfsprekende bin
ding tot stand komen tussen wijk en plek. 
Wanneer het toevoegen van functies op een 
goede manier gebeurt, kunnen stad en wijk ook 
op programmatisch niveau in elkaar grijpen en 
kunnen zij elkaar aanvullen. Dit zal leiden tot 
meer wederzijds respect en begrip en zal voor 
wijkbewoners meer mogelijkheden geven om te 
werken, spelen. leren en integreren omdat er ge
woonweg een grotere draagkracht is voor kleine 
voorzieningen . 
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Conclusie analyse 
Wat betreft de landschappelijke kenmerken, zou 
je de hoge zandrug als hernieuwde wijkas (over 
de Hoogstraat en de Bennekelstraat) in kunnen 
voeren, met daarlangs verschillende voorzienin
gen die onder andere ook bezoekers uit het park 
aan gaan trekken . Dwars op deze rug , in het ver
lengde van de afwatering, kan gezocht worden 
naar een nieuwe, informele structuur binnen de 
wijk om het interessante karakter aan de (land
schappelijke) doorsnede zichtbaar te maken . 
Ook kan onderscheid worden gemaakt tussen 
verschillende typen landschap die wenselijk zijn 
in de wijk. Aan de randen, daar waar de wijk het 
park raakt , is een meer natuurlijke overgang wen
selijk. Terwijl dichter naar de kern, de zandrug , 
juist een cultuurlijke ve rtaling van het landschap 
nodig is . De gebieden daartussenin staan vooral 
1n het teken van landschappelijk gebruik daar 
waar wenselijk . 
Voor de bewoners uit de wijk is het belangrijk 
dat er specifiek wordt ontworpen naar bepaalde 
leefstijlen . Het gebruik van de buitenruimte geeft 
dan de doorslag voor ontwerpingrepen . Straten, 
pleinen of binnenhoven kunnen op die manier zo 
van elkaar gaan verschillen dat mensen een be
wuste keuze moeten maken waar ze willen gaan 
wonen. Bij het inrichten van dergelijke gebieden 
moet rekening worden gehouden met de heer
sende doelgroep . Vandaar dat er per leefgebied 
kort wordt aangegeven wat de belangrijkste ken
merken zijn , die nu zijn terug te vinden , en waar 
een ontwerp op gebaseerd kan worden . 
Qua ruimte zit de wijk al erg gestructureerd in el
kaar, maar een aantal dingen zijn zeker belangrijk 
om mee te nemen naar een ontwerpopgaven . 
Zo mag de wijk zowel fysiek als programmatisch 
een betere aanslui ting krijgen met de stad; de 
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grenzen van de wijk mogen vervagen. Omdat 
het karakter van de wijk wordt versterkt, blijft 
de wijk toch op zichzelf staan. Kleinschalige, lo
kale ingrepen moeten ervoor gaan zorgen dat er 
meerdere deurtjes naar de stad geopend worden , 
zodat er een meer diffuse uitwisseling ontstaat. 
Nu vindt uitwisseling enkel via de grote wegen 
plaats. Voorzieningen kunnen worden ingezet 
om het gebruil\ van de wijken te vergroten en te 
versterken. Wanneer dit langs de assen gebeurt, 
past het ook beter binnen de structuur van de wijk 
dan wanneer je voorzieningen concentreert op 
het plein zoals nu het geval is. Tenslotte is het erg 
belangrijk dat de nieuwe ruimtelijke Invulling spe
ciaal is toegespitst op de bewoners uit de wijk en 
daarmee de aandacht op het kleine en bijzondere 
in de wijk te leggen . 
Om nu vanuit de analyse verder te gaan naar een 
probleemstelling is de volgende vraag geformu
leerd om mee verder te werken: 

Hoe kun je het bovengenoemde specifieke ka
rakter en de kleinschaltghetd van de wijk aan
pakken en waar nodtg versterken. zodat er voor 
bewoners een herkenbare en eigen wijk ontstaat 
dte zich onderschetd! ten opzichte van de stad of 
andere wijken en waarbinnen zowel bewoners als 
bezoekers zich op hun gemak voelen en pretttg 
naast enlof met elkaar hun etgen leven kunnen 
leven? 

Een eenvoudig antwoord op deze probleemstel
ling is er niet. De ontwerpvraag bestaat uit zo
veel onderdelen dat het gevaar schui lt ook een 
antwoord daarop te geven in teveel onderdelen. 
Volgens mij is het juist van belang dat er een dui
delijk beeld ontstaat, een eenduidige strategie of 
structuur waar vervolgens binnen deze eendui-
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digheid, grote verschillen naast elkaar kunnen 
bestaan. De vanzelfsprekendheid van de strate
gie moet zitten in de eenvoud en niet in de com
plexiteit van het onderwerp. Daarna is het pas 
mogelijk om binnen de grenzen en afbakeningen 
die de strategie aangeeft. een groot gevoel van 
vrijheid te garanderen voor de ontwerper en voor 
de oplossing van een kleiner, lokaal. probleem of 
vraagstuk. Op die manier kun je eindeloos veel 
grote en kleine vraagstukken oplossen binnen 
een grotere tijdspanne waardoor de ontwikkeling 
van de wijk ook niet stil hoeft te blijven staan. Pro
blemen van nu zijn immers zelden de problemen 
van de morgen. 
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Wanneer Je iets toe wilt voegen aan een bestaan
de wijk, ga je ruimte maken of ruimte zoeken. 
Ruimte maken is voor mij niet direct de meest 
voor de hand liggende optie omdat ik geen af
breuk wil doen aan bestaande structuren en het 
bestaande herkenbare karakter van de wijk. Maar 
wanneer je goed gaat zoeken naar beschikbare 
ruimte, valt direct de grote hoeveelheid aan 'lege' 
plekken in de wiJk binnen een zeer herkenbare en 
sterke structuur aan de Bennkel op. Plekken waar 
met mondjesmaat gebruik van wordt gemaakt en 
die door de gehele wijk dezelfde uitstraling en op
bouw hebben. Gras, gras, gras met hier en daar 
een speeltoestel. Toch zijn deze plekken bijzon
der waardevol omdat ze een groot gevoel van 
ruimte geven aan de wijk . Zonder deze kwaliteit 
teniet te doen, zou er veel meer uit te halen moe
ten zijn. Zo zouden deze plekken een uitstekende 
basis kunnen vormen voor het opwaarderen van 
de openbare ruimte. Ruimte die publiekelijk toe
gankelijk is , ruimte waar niet voor gesloopt hoeft 
te worden en ruimte die niet bij deze of gene op
gekocht hoeft te worden; de ideale ruimte dus. 
Vervolgens kun je per plek , aan de hand van de 
inmiddels uitgevoerde analyse, een pakket aan 
randvoorwaarden opstellen waar de betreffende 
locatie aan zou moeten voldoen . Misschien is de 
ene plek geschikt voor een totaal nieuwe functie 
of stijgt de andere JUist met een kleine toevoeging 
enorm in waarde en weer een andere plek hoeft 
enkel aangesloten te worden aan een herkenbare 
route om tot ontplooiing of ontdekking te komen . 
Een redelijk eenvoudig startpunt waar al le facet
ten uit de probleemstelling aan bod kunnen ko
men zonder dat er een star totaalplan gemaakt 
hoeft te worden. 
Maar ook hier schuilt toch het gevaar dat, omdat 
gefragmenteerd aan de wijk wordt gesleuteld, 

het totaal te ondoorgrondelijk en ondoorzichtig 
wordt. Wil je alle plekken ten opzichte van elkaar 
goed wilt laten werken, dan :zal er een bepaald 
verband nodig zijn die de afzonderlijke plekken 
met elkaar verbindt. Dan hoeft niet iedere plek 
meteen grandioos te worden om toch gebruik te 
kunnen maken van een bezoekersstroom. Een 
soort verbinding die in zwakke of sterke mate 
continu aanwezig is en mensen door de wijk leidt, 
zodat uiteindelijk alle plekken goed toegankelijk 
en vindbaar zijn voor zowel bewoners als be
zoekers. Plekken kunnen elkaar op deze manier 
versterken. aanvullen of gewoonweg naast el
kaar bestaan. De verbinding die hiervoor nodig is, 
moet duidelijk zichtbaar, herkenbaar en aantrek
kelijk zijn om mensen ertoe te bewegen de ver
bindingen als route te lopen of korte delen ervan 
op te zoeken. De route en plekken kunnen elkaar 
op die manier versterken. Aantrekkelijke plekken 
maken de route en omgekeerd leidt de route je 
langs verschillende plekken die je misschien zelf 
niet snel op zou zoeken. Hierdoor wordt de wijk in 
zijn geheel beter toegankelijk en voor verschillen
de doelgroepen interessanter. Het loont immers 
de moeite bijvoorbeeld een andere speelplek te 
bezoeken omdat deze dan ook daadwerkeliJk an
ders is. De beleving en het gebruik voor bewo
ners van de wijk neemt toe en via deze plekken 
kan er ook voor bezoekers van buiten de wijk een 
invulling komen waardoor zowel de route als de 
plekken extra draagkracht krijgen . 
Nu is het van belang om een duidelijk beeld te 
krijgen van alle beschikbare plekken en welke 
randvoorwaarden daarvoor gelden . Verder is 
het van belang dat er naar een manier gezocht 
wordt om deze plekken te verbinden zonder de 
oorspronkelijke structuur dwars te liggen en toch 
aansluiting te vinden bij de bestaande wijk. 
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Plekken 
Waar het bij het selecteren van beschikba re 'lege' 
plekken in de wijk rnet narne orn draait, is dat er 
gezocht wordt naar locaties waar op dit rnornent 
de situatie zoals die is niet goed is, niet voldoen
de werkt of gewoonweg overbod ig is. Dat vergt 
langdurige observaties orn tot een zo objectief 
rnagelijk oordeel te karnen . Het is echter niet uit 
te sluiten dat er altijd sprake is van een bepaalde 
rnate aan subjectiviteit. Ook omwonende zullen 
verschillend reageren wanneer wordt geopperd 
dat een bepaald speelveld niet of niet voldoende 
werkt. Misschien gaan juist die bewoners iedere 
dag rnet hun jonge kroost naar het speeltuintje . 
Daarom is het belangrijk orn als buitenstaander 
ook telkens naar de hele wijk te kijken en niet 
teveel te focussen op lokale wensen en onge
makken rondom de plekken. Want iemand met 
peuters wil graag een schommel voor de deur en 
iemand met tieners juist liever een voetbalveld . 
Wensen van bewoners veranderen door de jaren 
heen. rnaar de plekken bl ijven altijd hetzelfde. 
Dat is waarom naar mijn mening alle plekken er 
grotendeels gelijk uit zien, orn aan al die wensen 
van al die mensen te voldoen. Mij li jkt het juist 
interessanter en voor de wijk als geheel aantrek
kelijker orn bewuste keuzes te rnaken wat betreft 
de invu lling van een plek. Tieners kunnen best 
twee blokken lopen naar een voetbalveldje . Uit
eindelijk draait het er volgens mij orn dat er voor 
iedereen wel iets is, maar niet alles voor ieder
een. Zo voorkom je het grote aantal uniforme bui
tenruimten die de huidige ruim opgezette wijken 
zo eigen zijn . 

Tot op zekere hoogte heb ook ik grondige wijkob
servaties gedaan door gewoon vaak te gaan 
kijken. Veel daarvan heb ik vastgelegd in beeld-

50 
E 

• 
·4/-······························· 



k*2D 
f~~ 
t~• 
f ~-
t~• 

DE WIJl< VERTELT. EI 11 IIIJI 

~ 

D 
= D 
= 

~ 

D~ 

D 

c:::::J 

· b 11 trwmt 

materiaal in de analyse. Maar qua tijd was het on
mogelijk om 1edere plek grondig op gebruik te on
derzoeken door het aantal uren van de dag heen, 
de ene plek wordt namelijk vooral 's ochtends 
veel gebruikt en de andere vooral ·,; avonds. Ik 
heb daarom ook vooral gekeken naar het soort 
plek en de functie die de plek al dan niet heeft en 
of de plek voldoende is aangesloten op gebruikte 
wandel en fietspaden. 
Wanneer deze plekken gekoppeld worden aan 
de eerder gemaakte analyse over de wijk. kun je 
per plek aangeven welke wijkkarakteristieken er 
voor die plek belangrijk zijn en zodoende meege
nomen kunnen worden in het ontwerp voor een 
nieuwe invulling van de plek. Zo heb ik de plekken 
voorzien van een soort kenmerkenreeks of kader 
dat iets vertelt over de ruimte, de bewoners, het 
soort groen het gebruik , het voorzieningen niveau, 
de kwaliteit en de eventuele potentie ervan; wat 
lijkt wel te werken en wat niet. Zo kun je per plek 
mooi in beeld krijgen hoe de plek is en werkt en 
vervolgens aangeven waar punten zijn die verbe
terd of versterkt kunnen worden . ledere plek krijgt 
op die manier de verantwoordelijkheid tot het ver
tellen van een eigen stukje van het verhaal over 
de wijk. Alle plekken samen geven vervolgens 
het totaalbeeld van de wijk , het complete verhaal, 
vertelt door de aanwezige buitenruimte. Soms 
duidelijk zichtbaar in beeld, dan weer subtiel aan
wezig of enkel voor een kenner er uit op te ma
ken . Het is ook n1et de bedoeling dat het verhaal 
er dik bovenop lrgt of door bewoners iedere keer 
zo ervaren dient te worden . Het is juist van belang 
dat er een soort vanzelfsprekendheid vanuit gaat, 
een identiteit of karakter die zo eigen is dat deze 
niet direct meer opvalt. Enkel de ger"nteresseerde 
bezoeker kan aan de hand van een beschrijving 
een wijkwandeling maken en zodoende het ver-
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haal ontcijferen en bewust ervaren Voor de da
gelijkse gebruiker schuilt de krachl van deze aan
pak erin dat verschillen ontstaan binnen de wijk 
om te wonen , spelen, werken en recreëren. Door 
deze verschillen, zijn er ook meer keuzemogelijk
heden en heeft de totale wijk meer te bieden aan 
haar bewoners en bezoekers. 
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Route 
Om alle verschillende plekken ten opzichte van 
elkaar goed te kunnen laten functioneren, moet 
er op enige wijze sprake zijn van een verbin
dend element, al dan niet nadrukkelijk aanwezig 
om bewoners en bezoekers ertoe aan te zetten 
verschillende plekken te bezoeken. Om deze ver
binding te kunnen laten werken waarvoor het be
doeld is, moet deze aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Alvorens te beginnen met het ruimteliJk 
vormgeven van de verbinding, zal ik eerst kort 
toelichten welke voorwaarden van belang ziJn en 
waarom 

1. Vanzelfsprekend te volgen 
Wanneer de route eenmaal bekend is, moet deze 
als het ware vanzelf gelopen kunnen worden, in 
gedachten verzonken, kletsend of spelenderwijs. 
Dat wandelt prettig en voert Je mee op ontdek
kingstocht door de wijk. Onbewust zul je op deze 
manier ook verder lopen dan wanneer je telkens 
moet nadenken waar je heen wilt. 

2. Interessant of nieuwsgierig makend 
De route of verbinding moet prikkelen of gewoon
weg mooi ziJn Er moet een soort uitdaging in lig
gen zoals een speurtocht voor kinderen doet, er 
moet telkens iets nieuws te ontdekken ziJn. 

3. Een aanvulling op het huidige stelsel van we
gen in de wijk 
Wanneer de route over de gewone weg korter 
en makkelijker is, zal er zelden gebruik gemaakt 
worden van een nieuw pad. Het is dus goed om 
te bedenken dat de route een aanvulling moet ziJn 
en een kortere, makkelijkere of juist velligere ver
binding tot stand moet brengen tussen twee plek
ken. Wanneer een pad binnendoor onlogischer is, 
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is het beter als de route ook gebruik maakt van 
stukken bestaande weg. 

4. Geschikt voor de doelgroep 
De route moet geschikt zijn voor langzaam ver
keer. In eerste instantie zijn dat alleen de voet
gangers. maar op sommige stukken zullen ook 
fietsers worden toegestaan. Onder vo tgangers 
behoren ook kinderen, wel of niet onder begelei
ding. De route geeft dan de mogelijkheid om op 
oversteekplaatsen oplossingen te ontwerpen die 
het oversteken veiliger maken, waardoor ook het 
bereik van de kinderen door de route kan worden 
vergroot Verder is het belangrijk dat de route toe
gankelijk is voor mensen met een kinderwagen, 
rollator of rolstoel. Ook hier kan op de oversteek
plaatsen rekening worden gehouden. Door deze 
relatief kleine ingrepen wordt ook al een deel van 
de route vanzelfsprekend. 

5. Verbinding moet een bijdrage leveren aan het 
verhaal van de wijk 
Door de route dwars over de wijkstructuur te dra
peren krijg je als het ware een doorsnede van 
de wijk te zien. Middels de doorsnede kan het 
verhaal over de wijk het beste worden uitgelegd 
omdat je hier de grootste verschillen tegenkomt 
Omdat de route niet enkel een route is, maar ook 
afzonderlijke plekken met elkaar gaat verbinden, 
ontstaat er een chronologische volgorde in de 
plekken. Natuurlijk is het niet noodzakelijk om 
altijd de gehele route te lopen. Het totale beeld 
als verhaal is alleen interessant voor de bezoeker 
die er speciaal voor gekomen is. Voor bewoners 
is het voldoende wanneer de route een bijdrage 
levert aan de bereikbaarheid van plekken en het 
veelzijdige beeld van de wijk. 
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Het is niet de bedoeling om een nieuwe route als 
een soort lint over de wijk te draperen. Dit zou bot
sen met bestaande wegen en dan zou de route 
dominant worden, alsof andere (sluip)weggetjes 
er niet toe doen en niet genomen mogen worden . 
Verder is het de bedoeling dat de nieuwe route 
zich een weg baant over al bestaande, onbeken
de of ongebruikte, verbindingen . zoals deze ook 
al toen Gestel nog een boerendorp was. werden 
gebruikt. Geen rigide nieuwe structuur die het 
nodig maakt om bebouwing te slopen, maar juist 
een subtiele nieuwe route om de wijk op een an
dere manier te ervaren en te ontdekken. 

7. Bewoners moeten er zich verwant mee kunnen 
voelen 
Het is ontzettend belangrijk dat bewoners waar
den hechten aan wat er rondom hun voordeur 
gebeurt. De weerstand is anders erg groot en 
kan een heel project dwarsbomen . De wens van 
enkel de ontwerper is totaal ondergeschikt. Om 
dergelijke kleine ingrepen te laten werken dient 
rekening gehouden te worden met de bewoners. 
iets moet óf in samenwerking met bewoners tot 
stand komen , óf door bewoners naar eigen in
zicht óf specifiek voor bewoners. Dus altijd mét, 
vóór of dóór bewoners. Pas dan zal de kans van 
slagen groot genoeg zijn. 

Uiteindelijk ben ik gekomen tot een ontwerp van 
een stapsgewijze route dwars over de bestaande 
wijkstructuur, om het verschil in de wijk zoveel 
mogelijk te benadrukken en een alternatief te 
bieden aan het bestaande patroon van wegen en 
stoepen . 
De route wordt begeleidt door een soort visuele 
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stapstenen die ook zonder de route een eigen 
functie hebben. Kleine kunstprojecten aan gevels 
of op de stoep die de route markeren en een ei
gentijds beeld opleveren Bewoners kunnen bij 
het maken van deze punten direct of indirect wor
den betrokken waardoor er meer binding met zo
wel de kunstpunten als de route ontstaat. De vrij
heid in het maken en bedenken van deze visuele 
stapstenen aan de route is erg groot. Markerin
gen zijn niet gebonden aan grootte of materiaal
keuze. De enige voorwaarde die ik eraan stel is 
dat de punten met, voor of door bewoners ontwik
kelt of gemaakt moeten worden. De regie hierbij 
is in handen voor de wijkvereniging. Zij beslissen 
of een voorstel wordt aangenomen en regelen de 
benodigde vergunningen en dergelijke bij de ge
meente. Hierdoor wordt ook het totaalbeeld in de 
gaten gehouden en ontstaat er geen warboel aan 
projecten. Cruciale locaties voor de punten zijn 
al wel vastgelegd, omdat deze te maken hebben 
met zichtlijnen en oversteekpunten. Verdere in
vulling is aan de bewoners Om verwarring binnen 
de wijk te voorkomen, mogen dergelijke projecten 
ook alleen aan de route gekoppeld worden en niet 
elders in de wijk. Door de jaren heen ontstaat op 
die manier een lange slinger van kunstprojecten 
door de wijk die het bezoeken alleen al waard is. 
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Zoveel plekken, zoveel ideeën. Voor iedere plek 
een ander idee, door een ander persoon bedacht 
vanuit een andere ideologie en met andere spe
cifieke karaktereigenschappen en randvoorwaar
den. Geen plek is hetzelfde. Wanneer er voor 
deze plekken nieuwe invullingen bedacht worden 
of een nieuw ontwerp wordt gemaakt, is het be
langrijk dat er telkens vanuit het perspectief van 
de plek wordt gedacht. De randvoorwaarden die 
per plek gelden. vormen een leidraad naar de 
nieuwe omgang mei de ruimte. Hoe met de ruim
te om te gaan is afhankelijk van de persoon die 
er zich mee bezig houdt. Behalve dat het voor mij 
onhaalbaar is al deze veertig plekken ui t te wer
ken, is dit ook niet wenselijk. De charme zit hem 
juist in het feit dat de plekken elke keer vanui t een 
ander gezichtspunt worden benaderd, misschien 
door een landschapsarchitect. een kunstenaar, 
een architect of gewoon een enthousiaste groep 
bewoners. Deze veelzijdigheid maakt de kans 
van slagen voor het uiteindelijke totaalplan groter 
en past beter bij de wens om iedere plek iets ei
gens mee te geven wat specifiek dáár het beste 
past. 
Daarom is gekozen om drie plekken verder uit 
werken volgens de strategie die nu voorhan
den is. Deze drie plekken zijn uitgezocht , omdat 
de strategie is opgesteld aan de hand van drie 
schaalniveaus (stad, wijk, straat) en drie karak
tereigenschappen (landschap bewoners, ruimte) 
en op die manier een zo breed mogelijk vlak be
strijk binnen mijn plan. Omdat mijn werk vanuit 
een architectonische leerstoel plaatsvindt, zijn de 
plekken zoveel mogelijk gezocht, waar architec
tonische interventies wenselijk zijn. Met de drie 
schaalniveaus in mijn achterhoofd ben ik geko
men lol een doorsteek op wijkniveau ter hoogte 
van de Hoogstraat, een verwaarloosde locatie 
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binnenin een woonblok op straatniveau en op 
stadsniveau wil ik proberen om de wijk ter plaatse 
van de (nu nog onbekende) kloostertuin fysiek te 
koppelen aan de deze prachtige plek en functio
neel aan de stad. 

Uiteindelijk worden deze locaties met elkaar ver
bonden middels de strategische langzame ver
keersroute. Op de route kunnen deze plekken 
een start vormen voor andere interventies voor 
plekken die aan dezelfde route liggen . Op deze 
manier kan vanuit een kleine start een sneeuw
baleffect ontstaan voor meer ontwikkelingen bin
nen de wijk . Doordat er niet direct een complete 
invulling klaarligt voor alle plekken in de wijk, is er 
de mogelijkheid om door de tijd heen in te spe
len op veranderende wensen en behoeften . Het 
is dan ook belangrijk de tijd te nemen om te zien 
of bepaalde ingrepen gaan werken . Wanneer dit 
niet het geval is, kan op dat moment nog besloten 
worden een andere plek op een andere manier 
in te vullen en de schade beperken . De achterlig
gende strategie blijft overeind en geeft een soort 
houvast of vaste structuur waarbinnen meerdere 
oplossingen mogelijk zijn. 
In de volgende drie hoofdstukken ga ik per loca
tie uitleggen wat ik daarvoor heb ontworpen en 
vooral waarom. Vervolgens probeer ik terug te 
koppelen naar de uitleg van de strategie en of 
deze uitwerkingen ook daadwerkelijk een (deel) 
antwoord geven op de vraag die ik eerder in de 
probleemstelling heb geformuleerd . 
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Locatie 
Wandelend door de Bennekel tref je een aantal 
erg typerende straten gelegen in het hart van de 
wijk. Stoeltjes buiten , veel kinderen op straat, 
kratje bier aan de voordeur en vaak een gezel
lige drukte. Van die drukte moet je wel houden, 
wil je je op je gemak kunnen voelen als voorbij
ganger of bewoner. Het heeft iets weg van het 
leven zoals je dat van een afstandje ziet op de 
woonwagenkampen. Elke woning heeft zich een 
eigen stukje openbaar terrein toegeëigend en van 
daaruit wordt de straat 'overkeken' en alles wat 
beweegt wordt in de gaten gehouden . Als nieuws
gierige bezoeker kun je dan ook onmogelijk on
opgemerkt blijven, zeker met een fototoestel in je 
handen. is uit eigen ervaring gebleken. Mensen 
zoeken de nabijheid op van buren en zitten lie
ver aan de straat, waar je nog het een en ander 
kunt beleven, dan enkel met het eigen gezin in 
de omsloten achtertuin . Daar zit hem nou net de 
ruimtekonkel , want aan de achterzijde van deze 
woningen bevindt zich een enorm groot binnen
terrein . Ongebruikt, onverzorgd en eigenlijk van 
niemand. Zie afb. 85 . Een aantal jaar geleden 
met poorten van het openbare leven afgesloten 
en nu gebeurt er helemaal niets meer. De klapro
zen hebben vrij spel gedurende de zomenmaan
den. En misschien logisch dat er niet zoveel ge
bruik van wordt gemaakt, omdat er gewoonweg 
te weinig gebeurt om naar te kijken. Maar dat 
hier mogelijkheden liggen lijkt me duidelijk. Het 
is hierbij zeker niet mijn bedoeling om bewoners 
uit het straatbeeld te verjagen. Ik wil er enkel voor 
zorgen dat mensen de ruimte die tot hun beschik
king staat zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken 
door deze aan te laten sluiten op de wensen en 
behoeften van deze typische groep bewoners 
met haar eigen specifieke leefstijl. Dat daarmee 

de woningen minder interessant worden voor de 
gemiddelde Nederlander is een mooie bijkomstig
heid, want de gemiddelde Nederlander die niet 
van een dergelijke leefstijl houdt hoeft daar ook 
niet te wonen. 
De vraag is alleen hoe zet je deze mogelijkheden 
in. Hoe trek je de mensen uit het betreffende blok 
naar de achterzijde van de woning zodat er in to
taal een betere ruimtebalans ontstaat, ten gunste 
van de bewoners? Woningstichting Trudo denkt 
samen met bewoners hierop het antwoord te we
ten, namelijk het verdelen van de open ruimte en 
koppelen aan de privé-achtertuinen. De toch al 
ninke achtertuinen worden nog langer, zonder 
dat er daadwerkelijk meer gaat gebeuren, want 
de straat blijft nog steeds aantrekkelijker. Het pro
bleem van verwaarlozing wordt enkel en alleen 
aan het oog ontrokken, het zal niet verdwijnen 
maar wordt verstopt achter manshoge schut
tingen . Geen wenselijke ontwikkeling, maar be
grijp ook dat iedere andere oplossing meer werk, 
meer tijd , meer geld en meer inzet van bewoners 
vraagt dan er wellicht voor handen is. Toch wil ik 
een poging wagen. 
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Analyse 
Allereerst een korte blik op de betreffende loca
tie, een binnenterrein tussen de Arcadelstraat en 
de Lassusstraat Met behulp van de pictogram
men uit de analyse geef ik per onderdeel aan wat 
belangrijk is en waar op gelet moet worden, qua 
schaal, qua landschap, qua bewoners en qua 
ruimte. 

Bereik naar de straat 
Het is hier niet wenselijk om vreemden als nieuwe 
bewoners naar toe te trekken. De gemeenschap 
is te close en ziet nieuwkomers als indringers. 
De functie die op dergeliJke plekken komt, moet 
dan ook perfect aansluiten bij het type bewoners 
dat in de straat overheerst. Ik begrijp dat daar
mee ook mensen worden buitengesloten, maar 
uiteindelijk zullen door natuurlijke selectie enkel 
diegene blijven die er graag willen wonen. Voor 
alle anderen is elders in de wijk een plek die JUist 
op hun wensen aansluit. Het verhuizen of ruilen 
van woningen zou gemakkelijker gemaakt moe
ten worden om deze ontwikkeling ook plaats te la
ten vinden. Er ontstaan keuzemogelijkheden qua 
woontype. Om te voorkomen dat een woonhof 
een getto-achtig gevoel oproept, is het belangrijk 
om bezoekers wel door deze gebieden te lood
sen, de sociale controle is dan groter en bewo
ners hebben wat te kijken. 

Verblijven 
Een zeer uitgesproken gebruik van de directe 
woonomgeving. Wanneer men buiten verblijft, 
is dat aan straat en zelden in de achtertuin. Er 
wordt gezeten, gegeten, gekletst, gelachen, ge
speeld en ruzie gemaakt. Bewogen straten waar 
nieuwkomers zich een weg tussen proberen te 
banen. Acceptatie is er wel, maar echt begrip 
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voor 'anderen' is er niet en zij worden ook niet 
actief bij het gezamenlijke straatleven betrokken. 
Er heersen straatregels die niet voor iedereen 
even duidelijk zijn en die langzaam verwateren 
nu er verschillende mensen de straat instromen 
(buitenlanders, studenten, ex gedetineerden en 
ex-verslaafden). Mensen zullen elkaar nooit ver
klikken, maar wanneer het er op aan komt zijn er 
weinig hechte vriendschappen. 

Natuur in dienst van cultuur 
Binnen deze zone gaat het vooral om de visueel 
aantrekkelijke functie van het groen. Goed ge
plaatst of gegroepeerd kan het de structuur van 
de wijk ondersteunen of verbeteren. Ook kan 
groen ingezet worden om een privacygevoelige 
plaats af te schermen en zo een stukje geborgen
heid of bescherming bieden. Een plein of straat 
kun je met grote monumentale bomen een on
verwoestbaar uiterlijk meegeven. Aan de route 
kan het een leidende of sturende functie krijgen. 
BelangriJk is om daar waar groen niet gewenst is 
dicht aan de woningen, ook niet toe te passen' 

Gesloten blok 
Het gesloten blok is erg naar binnen gekeerd. Je 
kunt je afvragen of dat ook een gewenste situatie 
is voor de betreffende locatie. Veel blokken in de 
wijk zijn vanwege vandalisme en inbrekers ook 
daadwerkelijk met een poort gesloten. Enkel de 
bewoners rondom het blok hebben profijt van de 
binnenruimte. Deze ruimte wordt in veel gevallen 
niet gebruikt en ligt er verlaten en verwaarloosd 
bij. Het openen van het blok is niet direct een op
lossing omdat criminaliteit dan de overhand krijgt. 
Sociale controle is er niet of nauwelijks omdat 
alle tuinen zijn omsloten met hoge schuttingen en 
mensen veelal aan straat bivakkeren. 
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Concept 
Met deze aandachtspunten in het achterhoofd 
heb ik gezocht naar een manier om antwoord te 
geven op de vraag hoe Je deze bewoners van de 
straat naar het binnenhof kunt verleiden, zodat er 
voor zowel de volwassenen, als de kinderen , als 
bezoekers een intensiever gebru1k van de open
bare ruimte plaats kan vinden . 

Bezoekers Inzetten 
Op de eerste plaats is het belangrijk dat bewoner 
en bezoeker elkaar niet uitsluiten, maar elkaar 
juist aanvullen. Momenteel gebeurt er aan de 
achterzijde van de woningen zeer weinig tot niets 
omdat het terrein wegens vandalisme en overlast 
is afgesloten van de buitenwereld . Wanneer je 
meer leven aan de achterzijde wilt introduceren, 
zul je ervoor moeten zorgen dat er ook meer te 
doen, te zien en te beleven valt. Bezoekers en 
toevallige passanten kunnen hiervoor mooi wor
den ingezet. Wanneer mensen worden verleid 
om door het binnenhof te lopen in plaats van er
omheen, zal er als vanzelf meer leven ontstaan 
en zal er voor bewoners meer te zien en beleven 
zijn . Door de route uit de strategie in te zetten om 
een doorlopende verbinding te rnaken dwars door 
het (nu nog ontoegankelijke) binnenhof, ontwikkel 
je al een reden orn hier te lopen, orndat de route 
meerdere plekken met elkaar verbindt. Zo hoeft 
het dus niet persé noodzakelijk te ZiJn om als 
voorbijganger te kiezen voor het binnenhof, maar 
wordt je er eigenlijk rnin of rneer ongedwongen 
doorheen geleid . De vanzelfsprekendheid orn de 
route te volgen pakt dan gunstig uit voor de sfeer 
in het binnenhof. Voor de toevall ige voorbijganger 
moet de sfeer goed zijn en deze persoon moet 
zich ook veilig voelen en niet het idee hebben 
van alle kanten bekeken te worden. Strategische 
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plaatsing van groen aan de route kan helpen 
voorkomen dat mensen teveel in het open veld 
lopen en zich daardoor ongemakkelijk voelen. 

Privé versus openbaar 
Op de tweede plaats zul je de overgang van 
privé naar openbaar onder de loep moeten ne
men. Doordat momenteel de schuttingen een 
vrij zicht naar het binnenterrein in de weg staan 
en op die manier een dusdanige scherpe grens 
trekken tussen privé en openbaar, dat er van een 
wisselwerking tussen beide geen sprake is. De 
betreffende grens ligt ook zover van de achter
deur dat bewoners de grens niet inzetten voor het 
toe-eigenen van de ruimte erachter, zoals dat aan 
straat gebeurt. Want ook aan straat bestaat er 
een scherpe scheiding tussen privé en openbaar, 
maar omdat bewoners directe rugdekking hebben 
van hun woning en controle over de voordeur en 
de (beperkte) ruimte is er een groter gevoel van 
veiligheid. Wanneer enkel de schuttingen omlaag 
worden gehaald, wordt de ruimte te groot en te 
onbepaald om dit gevoel van veiligheid, gebor
genheid en controle te creëren. Het omgekeerde 
zal dan waarschijnlijk gebeuren; mensen gaan 
niet aan de achterdeur zitten en zullen er alles 
aan doen om de eigen ruimte af te bakenen. Wat 
ovengens hun goed recht is. Wil je echter dat er 
toch vrij zicht blijft naar het binnenterrein, dan zal 
er een nieuwe indeling bedacht moeten worden 
die de bewoner als het ware zijn controle terug
geeft, zonder zich volledig af te sluiten van het 
openbaar terrein. 
Een manier om hier mee om te gaan, is het ver
delen van de ruimte in verschillende zones. Sterk 
privé gericht, direct aan de achterdeur overgaand 
naar een sterk openbare ruimte aan de route. 
Hiertussen bevinden zich dan verschillende la-
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gen die de bewoner langzaam voorbereidt op 
het openbaar binnenterrein en hij of zij kan de 
verschillende zones gebruiken naarmate daar 
behoefte aan is. Ook voor bezoekers en voor
bijgangers moet het duidelijk zijn waar de gren
zen liggen en tot waar vreemden gewenst zijn. 
Duidelijkheid is het codewoord, maar wel een 
duidelijkheid die niet ten koste gaat van het ge
bruiksgemak of de sfeer. Met andere woorden: 
hekken plaatsen geeft veel duidelijkheid, maar 
voldoet niet aan de gewenste sfeer en mate van 
geborgenheid. Het gaat erom dat er enerzijds een 
open zicht bestaat en anderzijds een open toe
gankelijkheid. Met daarbij rekening houdend dat 
veiligheid hierin een belangrijk item is. 

Veiligheid 
Zoals ik net al aangaf, is veiligheid een belangrijk 
speerpunt omdat dit eerder een struikelblok is ge
weest. Om de kans van slagen van het ontwerp 
aanzienlijk te vergroten, zul je rekening moeten 
houden met ongewenst gedrag en dat proberen 
om bij voorbaat uit te sluiten. 
Op de eerste plaats heb je te maken met licht 
ongewenst gedrag. Ruziënde kinderen, voorbij
vliegende voetballen, (brom)fietsers, dumpen 
van afval, hanggroepen, enz. Om deze kleine 
ongeregeldheden in toom te houden, is het waar
schijnlijk al voldoende wanneer er sociaal toe
zicht is. Hier hoef je in principe niets aan te doen 
omdat er, wanneer het plan aanslaat en mensen 
zich inderdaad aan de achterzijde van de woning 
gaan begeven, er al voldoende zicht en controle 
is. Mensen in deze straat zijn over het algemeen 
ook mondig genoeg om in te grijpen. 
Grotere vormen van ongewenst gedrag, zoals 
inbraken en vandalisme, zullen zich vooral 's 
nachts afspelen. Omdat de woningen aan de 
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achterzijde altijd wat gevoeliger ziJn voor inbraken 
is het denk ik noodzakelijk om ·s nachts, tussen 
zonsondergang en zonsopgang, het terrein af te 
sluiten. Wanneer het donker is, zal de route toch 
maar minimaal worden gebruikt en zitten bewo
ners meestal binnen. Maar het vergt ook wel weer 
erg veel om de poorten iedere avond te laten 
sluiten en iedere ochtend te laten openen. Voor 
de continulteil van de route is het wel belangrijk 
dat de poorten op tijd open gaan. Hiervoor zal 
er dus een systeem ontwikkeld moeten worden 
dat werkt op lichtintensiteit. De poort zal dan als 
vanzelf sluiten op het moment dat de lichtsensor 
aangeeft dat het donker genoeg is. Bewoners krij
gen een sleutel en de poort valt achter hen weer 
dicht, zoals dat nu ook overdag gebeurt. Een iets 
duurder systeem, maar wel cruciaal in het slagen 
van dit plan. 

Betrokkenheid 
Tenslotte is het belangrijk dat er bij de invulling 
van het binnenterrein rekening wordt gehouden 
met wensen en behoeften van bewoners . Zon
der directe betrokkenheid van bewoners wordt 
het een moeizame weg naar een geslaagd plan. 
Dus enige mate van inspraak is aan te bevelen. 
Inspraak binnen een sterk kader en strakke gren
zen. want nog steeds is duidelijkheid een belang
rijk begrip, wil je chaos en uiteindelijke verloede
ring voorkomen . Wanneer je betrokkenheid van 
bewoners wenst. zul je ze een bepaalde mate van 
verantwoordelijkheid moeten gunnen . Een stukje 
terrein op papier van de gemeente of woning
stichting, maar in te vullen naar eigen inzicht. Zo 
kun Je het, in dit geval gewenst, toe-eigenen van 
de openbare ruimte inzetten voor een beter leef
klimaat in het binnenhof. ledere woning een eigen 
stuk, dat naar believen verschillende maten van 
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onderhoudt wenst. Tegels hoeven alleen maar 
geveegd te worden, terwijl een bloemenzee gro
ter onderhoud vergt. Bewoners en woningstich
ting moeten hierover duidelijke afspraken maken 
om verwaarlozing te voorkomen. Wanneer men
sen niet in staat zijn hun eigen stuk te onderhou
den , valt de grond weer onder bevoegdheid van 
de stichting of gemeente. Een systeem van voor 
wat hoort wat. Zoals je ook verplicht bent je stoep 
en de achterpaden te onderhouden, alleen heb je 
nu ook de vrijheid van invulling. Er is echter één 
voorwaarde: het hele, bij een woning horende ter
rein , moet op één enkele manier worden ingevuld 
en toegankelijk blijven voor iedereen. Dus één 
grasveld , één speelveld , één tegelterrein , één 
bloementuin , één boomgaard , één zandbak, één 
vijver, één grindbak. enz . Bewoners kunnen on
derling afspraken maken, zodat de verscheiden
heid groot blijft en het binnenterrein optimaal door 
jong en oud gebruikt kan worden. 
Wanneer je de doorsnede, zoals deze oorspron
kelijk op de locatie aanwezig is, vergelijkt met de 
nieuwe doorsnede zie je dat de nieuwe situatie 
veel opener naar het gebied is gekeerd. De oor
spronkelijke situatie is erg naar binnen gekeerd, 
richting de woningen. Alle leven aan de woningen 
wordt aan het oog onttrokken door manshoge 
schuttingen. De nieuwe situatie geeft ook geen 
volledige doorkijk, maar laat in elk geval wel iets 
zien van wat er zich afspeelt. Bewoners kunnen 
vervolgens zelf kiezen in hoeverre ze hun privacy 
op willen geven door verder of minder ver van de 
woning te gaan zitten. 
Vanaf boven gezien valt de gestructureerde op
zet meteen in het oog. Langgerekte kavels wis
selen elkaar af en worden van elkaar gescheiden 
door afwisselend een pad en een regenwaterlijn. 
Elke woning wordt op die manier benadrukt. Dit 
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is nodig omdat de gevels van de woningen in el
kaar doorlopen (zie afb. .) en wanneer ook het 
binnengebied één geheel zou zijn, is er te wei
nig afbakening mogelijk . Bewoners moeten het 
gevoel krijgen in het verlengden van een eigen 
stuk grond te zitten waardoor men zich meer be
trokken gaat voelen bij de ruimte. Er zijn grenzen 
nodig om jezelf vrij te voelen. De ruimte wordt er 
overzichtelijk van en daardoor beter controleer
baar. 
De paden die de verschillende kavels van elkaar 
scheiden zijn over het binnenterrein heen gedra
peerd. Als rode lopers vanaf de route naar de in
dividuele woning. Deze dominante lijnen moeten 
vanaf de route meteen duidelijkheid geven over 
de indeling van de ruimte en een afstand schep
pen tussen bezoeker en bewoner. Zoals je ook 
niet snel een erf af zult lopen vanaf de openba
re weg. Het is duidelijk dat je dan privé terrein 
gaan betreden. Door de paden hoger te leggen 
ten opzichte van de omgeving wordt dit gevoel 
versterkt. Als bezoeker ben je immers enkel op 
bezoek en deze rode lopers dwingen een respect 
af voor de bewoner en zijn woning. ·s Avonds 
worden deze paden extra benadrukt door lange 
lichtlijnen in de betonpaden Zo voorkom je in het 
donker met je fietswiel net voorbij de rand te fiet
sen en het geeft het binnenterrein ook 's avonds 
en 's nachts eigen sfeer. 
De waterlijnen die om en om de kavels van el
kaar schelden hebben op de eerste plaats een 
scheidende functie tussen twee terrassen. Men 
kan aan weerszijde van het muurtje zitten en met 
elkaar kletsen, ieder op eigen terrein en toch in 
contact met elkaar. Zo gebeurt aan straat ook 
met de lage tuinmuurtjes. Tevens hebben deze 
lijnen de functie om water vanaf de daken naar 
het midden van het terrein te leiden. Omdat er in 
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de wijk vaak sprake is van wateroverlast en dit 
terrein hoger gelegen is, is het belangrijk dat re
genwater zoveel mogelijk in het gebied zelf wordt 
opgevangen. Onder de route kan het overtollige 
water blijven en zal zo nu en dan voor een natte 
zone zorgen, maar omdat zowel de route als de 
paden hoger liggen, kunnen mensen toch het ter
rein blijven gebruiken en ook vanaf het pad de 
achterdeur bereiken. 
Direct aan de achterdeur bevindt zich de buiten
ruimte met de meeste privacy. Hier kan men re
delijk vrij van inkijk buiten zitten . zonder de con
trole kwijt te zijn. Het is namelijk goed mogelijk 
om het binnenterrein in te kijken. maar minder om 
vanaf het terrein naar binnen te kijken . Net voor
bij de uitbouw is een hoek waar men, nog steeds 
beschermd door de eigen achtergevel, over het 
muurtje contact kan zoeken met de buren aan 
één kant. Een traptree lager zit men nog steeds 
op eigen terrein. maar nu in direct contact met 
zowel beide buren als de overburen. Het binnen
terrein is vervolgens de laagstgelegen zone en 
geheel openbaar. Vanaf de eigen terrassen kij
ken bewoners over dit terrein uit als uitkragende 
terrassen boven het water. Zo kan iedereen al
les goed in de gaten houden en als een bewoner 
over het terrein heersen. 
De route door het binnenterrein ligt ten opzichte 
van zijn omgeving hoger. Voor bewoners is zo 
goed zichtbaar wie of wat zich op de route af
speelt en bezoekers worden als gasten over 
het gebied heen geleid . Ze zijn duidelijk te gast, 
maken geen deel uit van het leergebied . Dit om 
zowel respectvol met de bewoners om te gaan, 
als de bezoeker het gevoel te geven binnen een 
eigen zone te kunnen blijven. Het ontheemde 
gevoel, of het gevoel ergens niet thuis te horen 
wordt samen op die manier verzacht. 
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Kriskras zigzaggend door de wijk kwam ik uit 
bij een veldje aan de Peter van Anrooylaan met 
daaromheen woningen . Op de kaart had ik deze 
locatie al aangemerkt als potentiële plek binnen 
mijn strategie, maar nu ontdekte ik een door
steek naar de HoogstraaL Een brede gang van 
ongeveer vier meter kwam uit op een stuk schut
ting met daarachter een braakliggend terrein. 
Navraag leerde mij dat het terrein al gedurende 
langere periode braak lag, maar ik kon niet ont
dekken wat uiteindelijk de bedoeling was van dit 
stuk grond . Daarop ben ik gaan voortborduren 
en kwam tot de conclusie dat deze locatie ui
termate geschikt zou zijn om nieuw leven in te 
blazen als doorsteek van de Hoogstraat naar de 
wijk . Een schakel tussen stad en wijk , zoals die 
van oudsher nog veel meer te vinden waren aan 
de HoogstraaL Een mooie brede doorsteek waar 
nog volop mogelijkheden liggen. Gezien de wijk
gerichte ligging aan de rand van de Bennekel, ligt 
een functie voor de hand die ook daadwerkelijk 
op de wijk is gericht. Vanwege de buitengewone 
locatie aan de Hoogstraat die rechtstreeks van
uit het stadscentrum van Eindhoven komt, is het 
ook belangrijk dat er vanuit de stad een koppeling 
gemaakt wordt. De functie d1ent twee richtingen 
op te gaan. Enerzijds een fysieke en functionele 
koppeling van stad naar wijk en anderzijds een 
kleinschalige functie op wijkniveau. 
Maar voordat ik hierover uitspraken ga doen, wil 
ik eerst kijken naar wat de analyse mij verder nog 
kan vertellen om van daaruit tot een locatiegericht 
ontwerp te komen. 

Analyse 
Schaal voorzieningen 
Gelegen direct aan de Hoogstraat en aan de ach
terzijde ontsloten door de wijk, is de locatie zeer 
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geschikt voor een wijkfunctie die direct zowel pro
grammatisch als fysiek gekoppeld wordt aan de 
stad. 

Landschap 
De locatie is gelegen op de hoogste rug van de 
wijk en van oorsprong vooral bedoeld om te bou
wen , omdat de gronden hier droger waren . Ook 
nu nog is dat gradiënt van droog naar nat gebied 
duidelijk zichtbaar, met op de droge gronden de 
bebouwing en richting het dommeldal de natuur. 
Op deze locatie is het natuurelement nauwelijks 
aanwezig. enkel in de zin van structuurdragend of 
voor het aankleden van de buitenruimte. 

Ruimte 
De locatie is eigenlijk geen open terrein. maar 
ligt al twee jaar braak . Wanneer je de locatie wel 
openbreekt en openlaat. krijg je een directe door
gang van de stadse hoogstraat naar de wijk. 
Gebruik buitenruimte>> Doorgangsruimte 
Van oorsprong kent de Hoogstraat verschillen
de dwarsverbindingen met de wijk. Toentertijd 
bedoeld om het achterland Ie ontsluiten. Deze 
dwarsverbindingen zijn langzaam met de be
bouwing gelijk getrokken en de Hoogstraal heeft 
zodoende één gevel gekregen. Anno 2008 liggen 
er geen weilanden direct aan deze dorpsstraat, 
maar wel een woonwijk. Maar juist deze klein
schalige doorgangen zijn belangrijk voor de ver
weving van de wijk aan de stad. 
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Concept 
Een beweging van stad naar wijk met een sterk 
programmatische koppeling aan de wijk, wordt de 
uitdaging voor dit ontwerp. 

Programmatisch aan de wijk gekoppeld 
Omdat er ruimte is voor nieuwe bebouwing, ben 
1k gaan zoeken naar een functie in de wijk die 
nu nog geen ruimte tot haar beschikking heeft 
en ben terecht gekomen bij de plaatselijke mo
zaïekgroep. Een oprukkende bezigheid van een 
aantal personen uit de wijk die bij elkaar komen 
om mozaïeken voor de wijk te maken, al dan 
niet op aanvraag van bewoners. ledereen kan er 
zijn wensen kenbaar maken en daar wordt dan 
vervolgens door deze groep vrouwen hard aan 
gewerkt Inmiddels wordt het straatbeeld opge
Sierd met verschi llende werken , van verschillend 
formaat en verschillende afbeeldingen. In het 
kader van de route met kunstpunten natuurlijk 
een 1deale start voor bewoners om zelf initiatief 
te tonen aan nieuwe projecten. Wellicht biedt een 
speciaal ingericht atelier ook ruimte aan nieuwe 
kunst ideeën, waar vervolgens op een ontspan
nen en creatieve wijze aan gewerkt kan worden. 
Denk aan schildercursussen, naailessen, hout 
bewerken, pottenbakken, overal waar animo voor 
is, kan zijn plek krijgen binnen deze nieuwe ruim
te. Een klein wijkalehertje dus waar gewerkt kan 
worden aan kleine projecten voor de wijk of voor 
kleine clubjes hobbyisten . Tevens kan de ruimte 
gehuurd worden voor workshops of misschien 
een dag in de week als open atelier voor ieder
een. Het beheer ligt bij de wijkvereniging Benne
kel Buurt Belang. Verder kan het een uitvalsbasis 
zijn voor ingehuurde kunstenaars om samen met 
wijkbewoners aan projecten te werken voor op de 
kunstroute, de zogenaamde Kunstpunten. 

Beweging van stad naar wijk 
Wanneer je mensen van buiten de wijk naar bin
nen wilt halen, zal de vormgeving van de ruimte 
daar een belangrijke rol in spelen Maar wat ge
beurt er eigenlijk? Mensen lopen of fietsen langs 
de Hoogstraat met hun blikken vooruit. Er zijn 
maar enkele mensen die continue om zich heen 
kijken, dus wanneer je vanaf de zijkant de aan
dacht wilt trekken zal er iets opvallends moeten 
gebeuren. Een sprekende vorm, uitstekende de
len, iets moet de nieuwsgierigheld prikkelen om 
verder te kijken. Vervolgens moet het beeld dat 
je te zien krijgt niet meteen allesomvattend zijn, 
want dan zou je immers meteen zijn uitgekeken 
en bestaat er geen rede meer om verder te lo
pen. Een tipje van de sluier en verder moet de 
vormgeving van de nuimte je als vanzelf mee naar 
binnen lokken . Je wordt als het ware meegeno
men vanaf de Hoogstraat, door de ruimte geleidt 
en vervolgens in de wijk gedropt waar je aantakt 
op de route. Het gebouw moet een ingetogen en 
integere uitnodiging aan diegene geven die er 
nieuwsgierig naar zijn. Het grote publiek of mas
satoerisme is niet de doelgroep. Het gebouwtje 
functioneert voor bezoekers als een klein luikje 
dat inzicht geeft in de wijk. Zoals vroeger de door
gangen vanaf de Hoogstraat naar het achterland 
gingen, zo gaat nu de doorgang van de stad naar 
de wijk erachter. Een klein verankerpunt tussen 
stad en wijk, waar je als bezoeker aantakt op de 
route en op die manier het verhaal van de wijk 
beleeft, voelt en ervaart. Je zou een kaart van de 
route op kunnen nemen en foldertjes ter beschik
king stellen die je door het verhaal van de wijk 
leiden. 
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Op de plattegrond is duidelijk te zien hoe de vorm 
van het gebouwtje de lijnen uit de omgeving volgt. 
Hierdoor wordt de vorm letterlijk ingeklemd tus
sen naastgelegen bebouwing en percelen en 
op die manier onderdanig aan zijn omgeving. 
Het nieuwe gebouw is te gast en heeft ook een 
dergelijke rol omdat de bezoekers die het moet 
aantrekken ook te gast zijn in de wijk. Anderzijds 
houdt het gebouw juist ook de opening tot stand 
naar de wijk. Anders zou er namelijk gewoon een 
huis tussen geplaatst worden en blijft de Hoogs
traat afgesloten van de wijk. Dus door zich een 
bescheiden plekje toe te eigenen kan het toch 
juist een groter doel dienen. 
Naastgelegen schema's laten de beweging zien 
van stad naar wijk en de verschillende ruimten 
die je daarbij tegenkomt. Allereerst wordt je als 
bezoeker ontvangen door het gebouw en naar 
de entree geleid. Via de entree word je meege
nomen naar binnen om daar een ronde te lopen 
en ten slotte via de buitenruimte naar de wijk te 
trekken. Binnen iedere ruimte is er iets anders te 
beleven waardoor continu de nieuwsgierigheid 
wordt geprikkeld en bezoekers worden gemoti
veerd verder te lopen. Vanaf de wijk is deze ma
nier van ontvangst niet nodig. Daar gaat de wijk 
als vanzelf over in de buttenruimte en de buiten
ruimte in de binnenruimte. Wijkbewoners komen 
er immers met een doel en hoeven niet verleidt te 
worden . Een gedetailleerdere beschrijving van de 
beleving voor de bezoeker volgt verderop. 
Op de doorsnedentekeningen en de aanzichten 
is goed te zien dat het hoogteverschil aan de 
stadszijde zorgt voor een meer gesloten indruk 
en aan de wijkzijde juist voor een opener karak
ter. Dit is bewust zo gedaan om vanaf de stad 
niet iedere willekeurige voorbijganger alles prijs 
te geven van wat er zich binnen afspeelt. Dan zou 

immers niemand meer de behoefte voelen om 
verder te gaan kijken . Vanaf de stad is het vooral 
belangrijk dat indrukken gedoseerd worden gege
ven zodat er steeds iets nieuws te beleven valt. 
Ook kun je op de doorsnede duidelijk het inge
kapselde karakter zien van het gebouw Echter 
door zijn opvallende vormgeving en ten opzichte 
van zijn omgeving een ander matenaalgebruik is 
het gebouw toch in staat om zichzelf te laten zien . 
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Wanneer je vanuit de stad over de Hoogstraat de 
locatie nadert valt in eerste instantie de lange ge
vel op . Deze uitloper van het gebouw retkt tot net 
over de stoep . Meteen valt dan de exposi tie in het 
oog die aan de gevel is te zien. 
Eenmaal gemotiveerd om verder te gaan kijken 
wordt je als bezoeker onthaald in een buitenruim
te aan straat. Vanaf hier kan een voorzichtige blik 
naar binnen worden geworpen door de vitrines. 
Wanneer deze aanblik je aanmoedigt verder te 
lopen nader je als vanzelf de lange entree. (a fb . ) 
Aan de rechterzijde bevindt zich het verlengde 
van de exposi tie die buiten ook al te zien was en 
aan de linkerzijde wordt je deelgenoot gemaakt 
van het tafereel dat zich binnen afspeelt. Door het 
diffuus doorlaten van licht geeft deze betonnen 
wand een spel van schaduwen weer. Nog steeds 
wordt niet alles meteen prijsgegeven, maar wordt 
je wel voorbereid op wat komen gaat. 
Eenmaal aan het einde van de gang gekomen 
kom je bij het omgaan van de hoek meteen in een 
geheel andere ruimte . Een ruimte waar binnen en 
buiten naadloos in elkaar over lijken te gaan . 
Door de ruim opgezette glazen pui is nu goed te 
zien wat er zich binnen afspeelt en of dat uitnodigt 
tot het bezoeken ervan. Wanneer de openingstij
den het toe laten, kun je de binnenexpositie be
zoeken. Als dat niet het geval is, kun je in een in
formatiefolder over de wijk uit het wandrek nemen 
en de wijk bezoeken. 
Binnen kan men een ronde lopen langs de ge
vels. Vanaf hier kunnen weer de vitrines bezich
tigd worden . 
Eenmaal rond gelopen, kun je via de buitenruimte 
een bezoek aan de wijk brengen. Kunstpunten 
letden je vanaf het gebouw verder de wijk door en 
een aanvullende beschri jving leert je wat je op de 
route allemaal tegenkomt. 
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De panelen die opgehangen worden aan de 
gevel komen in een speciaal daarvoor ontwor
pen systeem te hangen. Dit systeem bestaat uit 
metalen staanders die in hoogte verstelbaar zijn 
en over de losstaande gevel geschoven kunnen 
worden. De gevel stijgt elke meter vijf centime
ter waardoor de hellingshoek overal gelijk is en 
de schuinte van de staander dus altijd past. In de 
staander zit. over de gehele lengte. om elke paar 
centimeter een gat. Wanneer je door deze gaten 
een pin steekt, kan daar een paneel op steunen. 
Vervolgens kan er boven het paneel ook een pin 
doorheen. De panelen zitten vervolgens tussen 
de overlappende delen van de staanders ge
klemd waardoor ze gefixeerd worden en ook niet 
gestolen kunnen worden. Daarvoor zou het hele 
systeem afgebroken moeten worden omdat de 
metalen frames alleen over de gevel eraf gescho
ven kunnen worden. In de sleuf aan het begin van 
de gevel kun je een slot plaatsen. De flexibiliteit 
in zowel de hoogte als de breedte zorgt ervoor 
dat elk paneel past en er iedere keer een andere 
compositie van kan worden samengesteld. 
Vlak aan de grond, daarwaar de staanders aan de 
gevel worden geschoven, loopt een lichtschacht. 
Een lichtlijn scheidt de gevel van de vloer, waar
door de gevel nog meer op zichzelf komt te staan. 
Vanaf buiten leidt deze lichtlijn je door de entree, 
het gebouw rond. Het ophangsysteem kan alleen 
op losstaande buitengevels geplaatst worden, de 
lichtlijn doorloopt de hele ruimte als een ononder
broken lus vanaf de hoogstraat naar de wijk. 
De betonnen geveldelen zijn dusdanig gedetail
leerd dat het lijkt alsof ze van massief beton zijn 
gemaakt. Hierdoor komt de gevel los te staan en 
zijn binnen en buiten aan elkaar gelijk. De gevel 
vormt op die manier èèn doorlopende lijn van 
buiten naar binnen. Massief beton zou makkelij-
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ker zijn, maar bouwfysisch gezien niet wenselijk. 
Daar waar glas en beton op elkaar aansluiten 
worden, ter plaatse van de kozijnlat, inkepingen 
gemaakt in het beton. Het glas lijkt op die manier 
naadloos aan te sluiten op het beton en koude
bruggen worden voorkomen omdat het ingelegde 
kozijn op de isolatie aansluit. 



Aansluiting glazen pui op gevel 
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Locatie 
Midden in wijk ligt een prachtige kloostertuin als 
een oase van rust en ruimte. Hoge bomen, dichte 
struikgewassen, gras, bloemen en paden worden 
omsloten door het klooster en haar kloostermuur. 
Nu zou je verwachten dat deze locatie erg in trek 
zou zijn bij de buurt en dat daar volop van wordt 
geprofiteerd, maar niets is minder waar. Mensen 
weten wel van het klooster en de muur is redelijk 
aanwezig, maar niemand realiseert zich dat er ook 
daadwerkelijk iets gebeurt en mensen welkom 
zijn om de tuin te bezoeken en deel te nemen aan 
activiteiten. Voor mijzelf was het in eerste instan
tie ook niet vanzelfsprekend om op eigen houtje 
de tuin te bezoeken, je voelt je erg ongemakkelijk 
want je weet gewoon niet of het is toegestaan. 
Vervolgens heb ik contact gezocht met de kloos
tergemeenschap en gevraagd hoe alles precies 
in zijn werk gaat. Zij gaven aan graag de wijk te 
willen betrekken bij activiteiten zodat er meer wis
selwerking zou kunnen ontstaan, maar dat ze zelf 
niet zo goed weten hoe. Blijkbaar is er te weinig 
bekendheid, een te lage toegankelijkheid en te 
weinig animo om wijkbewoners naar het klooster 
of de tuin te trekken. Dat terwijl de plek erg veel 
mogelijkheden kan bieden en een welkome aan
vulling kan zijn voor de wijk, de plek is immers 
unieK te noemen en behoeft weinig aanpassing 
om grootser toegankelijk te worden . 
Vanuit de wijk is in samenwerking met de ge
meente aangegeven van het Franz Lehrarplein , 
grenzend aan de kloostertuin, het hart van de 
wijk te willen maken. Momenteel een vriJ stenig 
en druk plein , vol auto's en snel verkeer. Er wordt 
druk gezocht naar andere parkeeroplossingen en 
verkeerstechnische maatregelen. Ik wil daarin 
een klein beetje meedenken, maar mijn ontwerp
probleem zoek ik toch vooral in de aansluiting van 
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het Franz Lehrarplein met de kloostertuin omdat 
daar. wat mij betreft, voor de wijk erg veel profijt 
valt te behalen. Ik wil gaan zoeken naar een op
lossing om het klooster en de kloostertuin zowel 
fysiek als programmatisch te koppelen aan het 
Franz Lehrarplein en daarmee aan de wijk. zo
dat er een grotere toegankelijkheid ontstaat die 
de bekendheid vergroot en dat de tuin een even
wicht kan vormen samen met het drukke plein 

Semi verblijven 
De ruimte tussen het Franz Lehrarplein en de 
kloostertuin is er één om zowel kort te verblijven 
als door te gaan. Een tussenruimte waar letterlijk 
even gepauzeerd kan worden of waar kort iets te 
zien is. 

Natuur in dienst van cultuur 
Behalve dat het hier om een tuin gaat en in deze 
tuin het groen erg belangrijk is, gaat het grotere 
geheel over een meer cultuurrijke koppeling tus
sen de tuin en het plein . 

Voorzieningen 
Het klooster en de bijbehorende kloostertuin heb
ben een sterke binding met de stad. Momenteel 
is er naar de wijk toe weinig functionele of fysieke 
binding. Om stad en wijk beter in elkaar te laten 
grijpen, is het belangrijk dat er ook naar de wijk 
een grotere uitwisseling plaatsvindt. Zowel de 
schaal van de stad als de schaal van de wijk zijn 
op deze locatie erg belangrijk. 

Gesloten blok 
De kloostertuin is op zichzelf een gesloten ruimte. 
Welliswaar vrij toegankelijk , maar de gesloten
heid van de ruimte roept een gevoel van er niet 
thuishoren op. Qua locatie een unieke rustige 
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plek midden in de wijk aansluitend aan een druk 
plein, maar niemand is zich bewust van deze 
schoonheid door de (te) grote geslotenheid. 

Concept 
Nu ligt er de taak om enerzijds het rustige en rus
tieke karakter van de gesloten tuin te bewaren , 
maar ondertussen deze toegankelijker te maken 
voor wijkbewoners, bezoekers en toevallige pas
santen . Dit kan door de tuin fysiek en program
matisch te koppelen aan het Franz Lehrarplein. 

Fysieke aansluiting 
Aan de zuid-oostzijde van het Franz Lehrar
plein bevindt zich een korte doorsteek richting 
de kloostertuin , die uitkomt achter de Rabobank 
en voor een voormalig schoolgebouw. dat recht
streeks aan de kloostertuin is gelegen. Een klein 
rommelig pleintje als een res tstukje tussen twee 
achterkanten . maar direct aan de route gelegen 
en voor een aantal winkeltjes. Alleen al dit pleintje 
op zich zou meer aandacht verdienen . Maar als 
koppelstuk tussen het grote drukke Frans Lehrar
plein en de rustieke kloostertuin een ideale loca
tie om de fysieke verbinding tot stand te brengen . 
Zoals het plein er nu bij ligt, is er al sprake van 
een lichte trechtervorm richting het klooster. Deze 
vorm kan ingezet en versterkt worden om vanaf 
het grote plein te verwijzen naar de ruimte erach
ter. Het moet duidelijk z1jn dat er nog iets meer te 
doen is en aanzetten tot het bezoeken van deze 
nieuwe ruimte. 
Daar waar het oude schoolgebouw de klooster
muur raakt , kan een doorgang komen die recht
streekse toegang geeft tot de tuin . 

90 



DE WIJK VERTEl.T E r lillillil 

Drukte versus rust 
Wanneer je de rust en stilte van de tuin wilt waar
borgen, is het noodzakelijk dat de te ontwerpen 
entree een overgangsruimte op zichzelf is. Hier
door ontstaat een soort sluis waar mensen ook 
echt het gevoel krijgen een andere ruimte te be
treden. Geen massale stroom bezoekers recht
streeks de kloostertuin in, aangezien dit een te 
zware belasting zou vormen voor de tuin en geen 
goede bijdrage zou leveren aan de unieke serene 
sfeer van dit moment. De overgangsruimte moet 
mensen gaan aantrekken, even vasthouden en 
vervolgens verder sturen. Deze beweging kan al
leen tot stand komen wanneer ook de overgangs
zone als een functioneel gebied op zich gezien 
wordt, anders zal het altijd enkel een doorgangs
ruimte blijven . Maar deze functie moet dan wel 
rekening houden met het in balans houden van 
drukte en rust. 

Functionele koppeling 
Om de entree en de fysieke routing te kunnen la
ten werken, zal er gezocht moeten worden naar 
een programmatische koppeling en aanvulling op 
het Franz Lehrarplein en de kloostertuin . 
Het voormalige schoolgebouw, dat nu dienst doet 
als atelier en woning voor kunstenaars, kan als 
functie ingezet worden zonder dat er wezenlijk 
veel verandert hoeft te worden . Deze functie kan 
vervolgens worden uilgebreid met bijv. een ten
toonstellingruimte of beeldentuin die men kan 
bezoeken. 
Om ook mensen te trekken die niet persé op de 
kunst afkomen, kun je bijvoorbeeld denken aan 
een thee- of koffiehuis met terras. Laagdrempe
lig voor wijkbewoners en ook voor kunstenaar en 
mensen die in het klooster werkzaam zijn, mis
schien een welkome aanvulling op de dagelijkse 
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gang van zaken. Op deze locatie komen dan de 
verschillende doelgroepen bij elkaar zodat er 
misschien ook meer interesse over en weer kan 
gaan. Een theehuis of lunchroom waar mensen 
voor korte tijd neer kunnen strijken en vervolgens 
een wandeling door de beeldentuin kunnen ma
ken of een blik binnen werpen waar de kunste
naars aan het werk zijn . 
Op de plattegrond (a fb . 145 en 146) is duidelijk 
waarneembaar dat de nieuwe indeling een spil
functie heeft tussen het weidse Franz Lehrarplein 
en de besloten kloostertuin . De snede door het 
gebouw aan het Franz Lehraplein maakt dat de 
ruimte eronder als een trechter gaat werken. 
Vanaf het plein wordt je nu alert gemaakt op het 
feit dat er meer te doen is aan de andere zijde. 
Doordat het theehuis iets oversteel--t ten opzichte 
van de bestaande bouw krijg je al een indruk van 
wat er zich afspeelt. Via het theehuis wordt je naar 
een nieuwe ruimte geleid . Een overgangszone 
tussen het plein en de tuin . Hier bevinden zich 
het terras van het theehuis, de beeldentuin . de 
entree van de kun stenaarsateliers en ten slotte 
de ingang naar de kloostertuin . De ruimte wordt 
omkaderd door de oorspronkelijke kloostermuur 
en het terras van de nieuwe bebouwing. 
Het theehuis is als het ware onder i~ ijn gastheer 
geschoven. Verweven aan de bestaande con
structie, maar als zelfstandige eenheid functio
nerend. Binnen in het th eehuis zie de oorspron
kelijke lijnen van het grote gebouw terugkomen . 
Constructiekolommen worden ingezet als ruimte 
verdelers waartussen wandjes en kasten worden 
geplaatst. De bar accentueert deze richting . In de 
maquette is goed te zien hoe de inbouwelemen
ten toch losstaan van het dak en dat de kolom
men hierin een eigen plek hebben verworven. 
Het theehuis en de nieuwe aanbouw aan het ate-
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liergebouw zijn op eenzelfde manier vormge
geven. Beide geven richting en structuur aan 
de ruimte en door eenzelfde sfeer toe te ken
nen aan beide gebouwen ontstaat er meer 
eenheid in het gebied. Beide gebouwtjes zijn 
qua vorm en materialen eenvoudig en licht 
ontworpen om zo niet de aandacht af te lei
den van de karaktenstieken waarden van het 
oude atelierpand en de kloostertuin. Zij heb
ben vooral een sturende functie en hoeven 
niet dominant te zijn in de omgeving. 

De monumentale entree van het theehuis 
geeft al een bepaalde gewichtigheid mee aan 
het betreden van de ruimte. Deze gewichtig
heid is nodig om de ruimte rustig en beheerst 
tegemoet te gaan en vormt op die manier al 
een overgang van het drukkere plein naar de 
rustigere tussenzone. Op de schets is te zien 
hoe oud en nieuw in elkaar haken . gecombi
neerd met een entree voor rolstoelgebruikers . 
Aan de andere zijde van het theehuis heerst 
een meer informele sfeer. De glazen gevel
delen kunnen opengezet worden in het ver
lengde van de ruimte en de doorgetrokken 
gevelwand geeft de kleine ruimte van het 
aansluitende terras een beslotenheid mee. 
Ook hier grijpt het nieuwe gebouw in de 
ondergrond door zichzelf in te graven in de 
brede trappen van het nieuwe plein. Het ter
ras heeft een uitzicht op de beeldentuin en 
bij mooi weer kunnen tuin en terras in elkaar 
overlopen. 
De nieuwe aanbouw aan de kunstenaarsate
liers geeft enerzijds de richting naar de kloos
tertuin aan en anderzijds een inkijkje in wat 
er binnen gebeurt omdat de grote (gezamen
lijke) atelierruimte direct daarachter ligt. 
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Dat de oude gevel van het gebouw aan het Franz 
Lehrarplein en het nieuwe theehuis letterlijk los
staan van elkaar laat het detail op afb. zien. Ook 
krijgt het theehuis een eigen constructie in de gevel 
mee, waardoor het onafhankelijk van de bestaande 
constructie kan blijven . Het dak kan op die manier 
los van het grote gebouw blijven . Het dak zweeft 
als een losse plaat boven het glas. Aansluitingen 
zijn minimalistisch gedetailleerd. De constructie 
van het theehuis is verwerkt in de glazen gevel in 
de vorm van HEA profielen. Daar waar deze pro
fielen geplaatst zijn kunnen de glasplaten op elkaar 
aansluiten en bevestigd worden aan de construc
tie. De entree wordt gevormd door eenzelfde soort 
glasplaat die om zijn eigen as gedraaid kan worden. 
Zie hiervoor de schets van de achtergevel. Zo blijft 
de gevel onaangetast van andersoortige deursys
temen die zowel de verdeling als de structuur van 
de ruimte kunnen dwarsbomen. Wanneer deuren bij 
mooi weer open blijven, staan zij in het verlengde 
van de ruimte en geven daarmee een extra nadruk 
op de richting. 
De flauwe traptreden aan het nieuwe plein geven 
de ruimte dezelfde monumentaliteit mee, die het 
theehuis ook heeft gekregen. Door het hoogtever
·schil krijg je direct het gevoel een andere ruimte te 
betreden. Een ruimte waar rust en aandacht van
zelfsprekend zijn. 
De beeldentuin geeft een indruk van de activite1ten 
die zich in het atelier af spelen en vormt een piel\ 
waar je vanaf het terras vriJblijvend en ongedwon
gen doorheen kunt wandelen . Een groene, rustige 
ruimte die aansluit qua sfeer en functie op de kloos
tertuin. 
Het terras direct aan het theehuis is klein en be
schermd, wanneer het mooi weer is kan dit terras 
worden uitgebreid en kunnen beeldentuin en terras 
in elkaar overlopen. 
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De grote vraag is natuurlijk of het beoogde resul
taat van de ontworpen locaties ook daadwerkelijk 
een antwoord is op de vraag uit de probleemstel
ling. De tijd is de enige factor die daar een ant
woord op zou kunnen geven, wanneer het plan 
ook uitgevoerd zou worden . Maar laat ik eerst 
een korte blik werpen op de geformuleerde op
gave en per ontwerp een korte analyse geven 
over hoe deze inderdaad zou kunnen werken . De 
vraag luidde als volgt: 

'Hoe kun je het karakter en de kleinschaligheid 
van de wijk aanpakken en waar nodtg versterken 
zodat er voor bewoners een herkenbare en etgen 
wijk ontstaat die zich onderscheidt ten opzichte 
van de stad of andere wijken en waarbinnen zo
wel bewoners als bezoekers zich op hun gemak 
voelen en prettig naast enlof met elkaar hun et
gen leven kunnen leven?' 

Met daarop het eerder genoemde antwoord : 

Door het opnieuw waarderen van bestaande 
open ruimten in de wijk en deze een eigen, spe
cifieke invulling te geven dte gericht is op de be
woners en/of bezoekers en waar de nadruk komt 
te ltggen op het eigen (bestaande) karakter en 
de eigen (bestaande) herkenbaarheid van de 
wijk, kunnen de beleving en het gebruik van de 
wijk sterk toenemen en daarmee de leefbaarhetd 
voor bewoners en de aantrekkeliJkheid voor be
zoekers. Deze specifieke lfwulling wordt gegeven 
aan de hand van een aantal randvoorwaarden die 
voor de specifieke plek gelden. Vervolgens wor
den deze plekken met elkaar verbonden middels 
een herkenbare route voor langzaam verkeer, 
zodat plekken elkaar aan kunnen vullen en ver
sterken zodat er een dutdelijk totaalbeeld ontstaat 

van verschillende locattes binnen eenzelfde ka
der ' 

Wanneer dit antwoord uiteen wordt gerafeld in 
verschillende onderdelen, komen de volgende 
drie onderwerpen naar voren , welke ik wil kop
pelen aan de drie uitgewerkte locaties. 

Opwaarderen van bestaande open ruimte 
Alle drie de locaties zijn wel degelijk qua visuele 
en gebruikswaarde enorm gestegen . ledere loca
tie wel op een eigen manier. 
Het Binnenhof stelde bijvoorbeeld voor de in
greep weinig voor. Er was niets te doen, niemand 
gebruikte het enorme terrein en de verwaarlozing 
was groot. Wat ik dan wel bijzonder vond, waren 
de talloze klaprozen die zich niets aantrokken van 
de troosteloze bedoening en zich tegoed deden 
aan de sterk verschraalde grond. Maar de klap
roos was ook de enige partij die nog nut zag in 
dit terrein. Om van helemaal niets . iets te maken, 
lijkt minder moeilijk dan van iets, nog iets mooiers 
te maken. Maar in het geval van het Binnenhof is 
niets minder waar. Want de grote vraag bleef: hoe 
haal je de bewoners naar de achterzijde? Door 
een nieuwe vorm van privacyregulering aan de 
achterzijde heeft dat een ieder geval een grotere 
kans van slagen en pas dan kun je een invul
ling geven die in elk geval meer oplevert dan de 
huidige situatie en beter past bij de mensen die 
gebruik maken van dit gebied. 
Het Wijkatelier staat op een iets andere soort lo
catie, omdat er geen woningen rechtstreeks op 
uit komen. Het terrein was oorspronkelijk ook 
bebouwd, maar door omstandigheden stond het 
al geruime tijd leeg. Door een publieke functie 
hter te plaatsen, krijgt de locatie ineens betekenis 
voor de wijk, waar deze voorheen niet was. Ook 

101 



omdat de ruimte nu als doorgangsruimte gebruikt 
kan worden , wordt de beleving van de plek groter, 
omdat er meerdere mensen door zullen lopen. Er 
is iets te zien , er is iets te doen en het geeft een 
kortere verbinding naar de HoogstraaL De ruimte 
komt beter tot zijn recht als publieke buitenruimte. 
De kloostertuin is een ander verhaal. De tuin zelf 
gaf geen aanleiding tot het opwaarderen van de 
kwaliteit , de kwaliteit was immers al erg hoog. 
Waar het aan ontbrak . was een goede verbinding 
rechtstreeks vanuit de wijk om ook de gebruiks
waarden ervan te verhogen , waardoor de bele
ving van de kloostertuin binnen de wijk sterker 
zou worden . Door de, architectonische, ingreep 
aan de entree, buiten de tuin, is de waarde van de 
openbare buitenruimte sterk toegenomen, zonder 
dat er aan de tuin zelf ontworpen is. De Klooster
tuin mag nu zichzelf gaan bewijzen of deze ook 
echt zo geliefd zal worden. 

Specifieke Invulling voor bewoners of bezoekers 
Het Binnenhof vormt het voorbeeld bij uitstek 
wanneer het gaat over een specifieke invulling 
voor een specifieke doelgroep. Er is een plan ont
worpen dat aansluit bij het gebruik van de buiten
ruimte, zoals dat nu aan straat gebeurt, vertaald 
naar de achterzijde van de woningen omdat daar 
meer mogelijkheden qua ruimte liggen. Omdat 
jij en ik misschien zullen gruwelen van een der
gelijke indeling en de privacy erg zullen missen, 
is de opzet in elk geval geslaagd. Het is immers 
ook de bedoeling dat alleen degene die zich thuis 
voelen in een dergelijke opstelling er ook daad
werkelijk gaan wonen. Want als mensen er gaan 
wonen die zich er niet op hun gemak voelen, zal 
de ruimte ook niet werken zoals deze bedoeld is. 
Het wijkatelier spant over een grotere groep 
gebruikers. Bewoners uit de w1jk en bezoekers 

102 
WIJ 

uit de stad. Voor bewoners eindelijk een eigen 
ruimte waar volop geknutseld. gebrainstormd en 
gehobbyed kan worden. Daar waar nu de (te) 
kleine huiskamer nog voor wordt gebruikt met 
een groepje hobbyisten of het kille wijkhuis, is er 
nu een ru1mte specifiek ingericht voor deze acti
viteiten. Voor bezoekers een deurtje naar de wijk. 
vanaf waar de buitententoonstelling bezocht kan 
worden en de route kan worden gestart door de 
wijk. Eventueel kunnen activiteiten voor wijk en 
stad ook nog gekoppeld worden. 
Bij het ontwerpen van de entree aan de Kloos
tertuin, ging het er voornamelijk om een rustige 
overgang te creëren van het levendige Franz 
Lehrarplein, naar de stilte van de tuin . De doel
groep bestond hier eigenlijk uit iedereen, de wijk
bewoner en de bezoeker. Waar het bij het wijkate
lier er vooral op was gericht om bezoekers naar 
de wijk te trekken , is het hier de bedoeling om 
wijkbewoners naar een grotere stadsfunctie te 
trekken . Er worden immers al verschillende acti
viteiten aangeboden binnen het klooster die voor 
iedereen bedoeld zijn . maar niet worden bezocht 
door wijkbewoners. Door de aansluiting naar de 
kloostertuin directer te maken en daarmee toe
gankelijker, hoop ik dat er een grotere uitwisse
ling ontstaat tussen het klooster en de wijk die 
beide ten goede kan komen , maar vooral voor de 
wijk een extra dimensie geeft. 

Karakter van de wijk versterken 
Doordat het Binnenhof zo specifiek is ingericht 
voor een bepaalde groep bewoners met overeen
komstig gebruik van de buitenruimte, is direct af 
te lezen over welke bewoners het gaat . Het is im
mers altijd de actieve volksbuurt die zich op een 
dergelijke manier naar buiten brengt . Dat mag 
gezien worden, want dat gegeven op zich verteld 
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iets over de wijk. Dat er van oorsprong fabrieksar
beiders zijn komen wonen, later aangevuld door 
migranten uit verschillende windstreken. Wat je 
dan als Eindhovenaar zou moeten weten, is dat 
deze mensen ontzettend belangrijk zijn geweest 
voor de opbouw en de opleving van Eindhoven als 
industriestad. Deze straten verdienen het niet om 
in een verdomhoekje te worden geplaatst, maar 
mogen gekoesterd worden om wie ze waren en 
wie ze zijn. Zowel het gebruik van de buitenruimte 
als de invulling van de buitenruimte en het type 
woningbouw vertellen dus iets over de ruimtelijke 
ontwikkeling en de bewoner die er woont. 
Ook het wijkatelier vertelt iets moois over de wijk. 
Het oorspronkelijke gebruik van de doorsteken 
naar de Hoogstraat bijvoorbeeld , of het feit dat 
er tegenwoordig door een fanatieke groep bewo
ners geprobeerd wordt om iets van de wijk te ma
ken door deze letterlijk op te fleuren . Gekoppeld 
aan de route is deze locatie ook vooral bedoeld 
als doorgeefluikje naar de wijk om in de wijk ver
der op zoek te gaan naar het grote verhaal. 
De entree naar de kloostertuin vertelt iets over de 
omgang tussen wijk en stad. Daar waar deze vaak 
als star en weinig begripvol wordt ervaren. En dat 
is niet nodig, want ook van oorsprong was er een 
grote wederzijdse betrokkenheid . De stad was 
afhankelijk van landbouwproducten uit het bui
tengebied en het buitengebied had de stad hard 
nodig als afzetmarkt. Later werd de stad vooral 
als werkplek gezien in de verschill ende fabrieken 
en werd er nog enigszins landelijk gewoond in de 
omringende gemeenten zoals Gestel. Later zijn 
stad en dorp aan elkaar gegroeid en hoe dichter 
deze bij elkaar kwamen, hoe groter het verlangen 
leek om als één wijk gezien te worden. Door nu 
de wijk vooral als een zelfstandige eenheid met 
een specifiek eigen karakter te zien en niet weg-

zetten als probleemwijk, hoeft zij zich niet meer 
zo tegen de stad af te zetten en kunnen beide 
elkaar aanvullen in plaats van uitsluiter I. 
Het enige karakterkenmerk dat ontbreekt in deze 
drie locaties , is het belang van het landschap . 
Maar toevallig liggen alle drie de plekken op de 
rug van de wijk en is er mmder behoefte aan een 
landschappelijke invulling. Natuurlijke elementen 
worden enkel ter ondersteuning ingezet. In we
zen vertelt ook dat iets over de locatie, omdat 
er altijd al bovenop de zandrug gebouwd is en 
natuur haar plek vond in de beekdalen waar de 
grond te nat en drassig was om te bouwen. Maar 
toch vind ik het wel jammer dat ik de landschap
pelijke karaktertrek van de wijk niet verder uit heb 
kunnen werken op een plek die ik aangemerkt 
heb daarvoor, temeer omdat ik ideeën te over 
had, maar ergens toch een grens moest trekken. 
Wellicht mag ik me daar later nog ooit mee bezig 
gaan houden. 

Uit bovenstaande kan ik in elk geval wel conclu
deren dat de ontworpen locaties deels antwoord 
geven op de vraag uit de probleemstelling . Maar 
compleet is het nog niet. Een enkele plek kan in 
zichzelf nooit een oplossing bieden voor het to
tale probleem, maar deze drie ontwerpen kunnen 
wel een aanzet geven tot het begrijpen van het 
grotere geheel. Plekken kunnen elkaar aanvullen 
in plaats van uit sluiten. Als startimpuls kan een 
enkel ontwerp andere activiteiten of opdrachten 
uitlokken die het plan verder compleet maken. 
Dat is de bedoeling van een dergelijke flexibele 
strategie waarbij je een aantal randvoorwaarden 
krijgt om binnen een kader te blijven en vervol
gens de vrije hand over de invulling. Structuur als 
basis voor vrijheid, aldus Herman Hertzberger. 
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