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|Voorwoord

Voor u ligt het proces van mij afstuderen. Tijdens de 
eindfase van mijn studie  heb ik  bewust gekozen  voor 
het Atelier ‘Urban Node’ . Dit heeft te maken met de 
volgende ambitie van architecten: ‘Architectuur zal in 
de toekomst meer en meer gaan over herinrichting van 
de bestaande ruimte met haar bestaande inflexibele 
functies. De ruimte moet heringericht worden met 
minimaal dezelfde functies waaraan hogere eisen 
( meer mensen vervoeren, hogere milieueisen, 
hergebruik van bestaande gebouwen) worden gesteld. 
Daarnaast worden er andere nieuwe functionaliteiten 
bijvoorbeeld wonen en werken aan toegevoegd’. 
Met deze ambitie moeten we anders kijken naar de 
inrichting en daarmee het ontwerp van bestaande en 
nieuwe stedelijke knooppunten. ¹

Bij het begin van het Atelier hebben we , studenten 
en begeleiders, samen dit begrip op verschillende 
aspecten onderzocht. Belangrijk onderdeel hiervan, 
was onze reis naar Tokyo, Japan. Deze vond begin mei 
2015 plaats. 

Tokyo is een wereldstad met 38,2 miljoen inwoners 
en is ongeveer qua oppervlakte net zo groot als de 
provincie Utrecht. Vanwege de bevolkingsdichtheid 
heeft Tokyo veel ervaring op het gebied van 
infrastructurele problemen en de hieraan verbonden 
knooppunten Het was fascinerend en inspirerend te 
zien welke oplossingen ontwikkeld zijn.

Na terugkomst in Nederland hebben we  uitgebreid 
vervolgonderzoek uitgevoerd over deze fascinerende 
stad. Al snel bleek een aantal wijken eruit te springen 
ten opzichte van de rest van Tokyo, zoals: Asakusa, 
Shinjuku, Central District, Ueno en Tokyo Central. Deze 
wijken zijn uitgelicht op een aantal zaken. Ten eerste 
de verschillende verkeersstromen en vervolgens de 
knooppunten. Ten tweede de ontstaansgeschiedenis 
van de wijk  en wat deze wijk nou zo bijzonder en uniek 
maakt ten opzichte van het grote Tokyo. 

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een expositie, in 
oktober 2015, waarin meerdere districten van Tokyo 
getoond en beschreven werden.  

Na het afronden van dit onderzoeksproces, 
startten we met het tweede deel van het 
afstudeerproces, het individuele ontwerpproces.                                                           
Elke lid van de groep  moest bepalen in welke stad hij 
of zij een nieuwe node wilde ontwerpen. Ik heb gekozen 
voor Eindhoven. 
Door de sterk veranderde eisen ontstaan er veel plekken 
en gebieden in de stad die niet meer voldoen aan de 
huidige normen. Dit vraagt om herontwikkeling. Mijn 
interesse werd al snel getrokken door de verbinding 
tussen Strijp S en het centrum van Eindhoven. Beide 
gebieden hebben een verschillende functie en een 
eigen karakter, maar staan los van elkaar. 

figuur 1: grafitti op hoogspoor, ter hoogte van PSV-laan en Glaslaan, fotograaf Diny Popelier

Het ontwikkelen van een aansprekende verbinding is 
mijn uitdaging. In dit verslag beschrijf ik het verdere 
onderzoek, de ontwikkeling van het ontwerp van 
het gebied en een bijpassend gebouw waarin alle 
elementen geconcentreerd worden.

Graag wil ik bij deze ook het moment nemen om mijn 
begeleiders, Pieter van Wesemael, Marcel Musch en 

1: motivatie brief Arlen van Rens

Anne Marie Peters, te bedanken. Door het vele advies 
en suggesties tijdens de begeleidingen heeft dit geleid 
tot een geslaagd proces. Daarnaast wil ik nog graag 
mijn ouders, mijn vriendin en vrienden bedanken voor 
hun geduld met mij.

Arlen van Rens
4 februari 2015, Eindhoven
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|Samenvatting

De kern van Eindhoven kent 3 karakteristieke gebieden, 
met allemaal hun eigen unieke identiteit: het Centrum, 
de “TU/e campus” en Strijp-S. Deze drie op zichzelf 
staande gebieden vormen samen het beeld van 
Eindhoven. Zo voorziet het Centrum in de recreatie, 
de TU/e campus voorziet in wetenschap en innovatie 
en Strijp-S vertegenwoordigt creatie. Echter er is een 
nadeel. Waar het Centrum en de TU/e campus dicht bij 
elkaar liggen, vormt Strijp-S een eiland op zich. Om het 
beeld van Eindhoven te versterken, is het van belang om 
Strijp-S meer te betrekken bij de andere 2 zones. Om dit 
te verwezenlijken moet er iets worden ontworpen waarin 
deze connectie mogelijk wordt gemaakt. Dit gebeurt aan 
de hand van de volgende onderzoeksvraag: 

‘Op welke manier kan er een verbinding  tussen TU/e 
campus, Centrum en Strijp-S, op een aansprekende 
en duurzame wijze worden vormgegeven die door de 
gebruikers als positief wordt ervaren ?’

Als oplossing wordt een route voorgesteld die als 
hoofdfunctie heeft: een verbinding mogelijk maken 
waarbij voetgangers op een prettige manier kunnen 
verblijven en zich over een barrière vrije routing kunnen 
verplaatsen. Dit wordt tot uiting gebracht in de vorm van 
een stadspark.

De naam van dit project luidt als volgt: Woodline Park, 

het creëren van een stadspark met uitzicht.
Het toevoegen van een nieuw gebied in het stedelijke weefsel, 
vraagt om een krachtige aanpak. Dit komt tot uiting in de functies 
van de gebieden, maar ook in de materialisering hiervan. 
Doordat  het harde van de stad doorbroken moet worden, is er 
gekozen om het materiaal hout toe te passen. Op deze manier 
wordt er niet alleen een nieuwe functie toegevoegd, maar wordt 
hiermee ook de beleving van de stad veranderd.

Dit park bevindt zich op de huidige locatie van het hoofdkantoor 
van de politie en de parkeergarage Mathildelaan. De  bebouwing 
voldoet niet meer aan het beeld dat de gemeente heeft van de 
vernieuwde stad Eindhoven. Het gebied kenmerkt zich nu door 
een introverte en voornamelijk op de auto gerichte zone.

Het stadspark moet een barrière-vrije verbinding hebben . 
Dit wordt gerealiseerd door een verhoogde route bestemd 
voor voetgangers. Deze hoge route vindt aansluiting op het 
bestaande stedelijk weefsel door middel van het concept van 
het stadspark. 

Om deze aansluiting verder attractiever te maken worden 
er extra functies toegevoegd.  Zo is er de ruimte voor retail 
(gericht op het creatieve beeld van Eindhoven) en horeca 
(hieronder vallen meerdere vormen van horeca, van fine dining 
tot foodcourt). Hiermee wordt de groei van het centrum naar 
buiten (“uitwaaiing”) vormgegeven en wordt gecombineerd 
met de groeiende populariteit van Strijp-S.

Op deze manier ontstaat er een nieuwe ruimte binnen het 
stedelijk weefsel waarin de visie als volgt luidt: Het creëren 
van een gebied waarin de spin-offs van wonen, werken en 
verplaatsen samenkomen in het gezamenlijk recreëren en waar 
je als individu op je gemak bent, maar ook als groep goed uit 
de voeten kan. 
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|Summary

The centre of the city Einhoven inhabits 3 characteristic 
urban areas, all with this own unique identity: the City-
centre, The “TU/e campus” and the area that is called 
Strijp-S. All these 3 areas have their own core capacity 
and together they present the image of Eindhoven. 
The core capacities of the areas are; the City-centre 
is recreation, the TU/e campus represents science 
and innovation and Strijp-S is the creative dimension. 
However there is one misdemeanour. The City-centre 
and the TU/e campus are located closely together, but 
Strijp-S is an island, isolated from the other 2 areas.  
To reinforce the image of Eindhoven it is of importance 
that Strijp-S will be connected with the other 2 areas. 
To enable this, a design has to be developed where 
this connection is included. This will be realized by the 
following request for research:

‘How can a connection be built between TU/e campus, 
Centrum and Strijp-S, in an appealing and sustainable 
manner that is evaluated positive by the consumers of 
the area?’

As a solution a route is presented with the main objective 
to build a connection where pedestrians can stay in a 
pleasant fashion and can move barrier-free. The concept 
to frame this idea is the concept of the city-park. 
The project is called: “Woodline Park, to develop a city 
park with a view”.

Adding a new area in the urban context requires a 
consistent approach. This is given by the strong 

expression of the current functionalities of the area and 
its materialization. The solid character of the city has 
to be broken. Wood is therefore the most appropriate 
material. In this way not only the new functionality is 
added, but also the way the city will be envisioned 
changed.  

The park is located at the Head-Office of Police and the 
parking at the “Mathildelaan”. The current buildings are 
not in line with how the municipality wants to present 
Eindhoven. The area currently is introvert and focused 
on mobility by car only. 

Because the city park has to realise a barrier-free 
connection, an elevated route for pedestrians is created. 
This route is connected with the city texture of the city 
park.  

To make the connection more attractive, other 
functionalities are added. There will be space for retail 
(with a focus on creation), recreation and dining (with 
bar/pubs, fine-dining and a food court). Herewith the 
development of the city-centre outwards (fanning-out) 
is noted and also the growing popularity of Strijp-S. 

In this way a new public space is generated within 
the given city-texture and with the following vision; to 
create a space where the spin-offs of housing, work and 
commuting are joined in a mutual leisure experience, 
where every individual and a group of people is at ease.  
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|Inleiding

Urban Node, laat ik beginnen met het begrip te 
omschrijven. Een node is een plek waar twee of meerdere 
infrastructurele wegen samenkomen. Een  knooppunt 
dus. Urban betekent dat het knooppunt zich in een 
stedelijk gebied bevindt. Dit komt zoveel voor dat 
het niet meer opvalt. Gebruikers rijden er onbewust 
doorheen  en het knooppunt is daarmee onderdeel van 
onze “anonieme” omgeving. 

Op het moment dat iets aan deze functie wordt 
toegevoegd kan het een verblijfsfunctie worden, wordt 
het herkenbaar, wordt het beleefd en verdwijnt het uit de 
anonimiteit. Urban nodes worden daarmee herkenbare 
plekken in  de stedelijke omgeving en daarmee 
referentiepunten. 

De toepassing van het principe van een nieuwe Urban 
Node in Eindhoven vindt als volgt plaats. De stad kent 3 

karakteristieke op zichzelf staande zones; de innovatieve- 
(TU/e), de recreatieve- (Centrum) en het creatieve 
(Strijp-S) zone. Elke zone heeft zijn eigen karakteristiek,  
maar ze zijn allemaal “gesloten” en in zichzelf gekeerd. 
Mijn ambitie is die zelfstandige zones met elkaar te 
verbinden via verkeersstromen van voetgangers en die 
op een zodanige wijze te verbinden dat ze elkaar kruisen 
en er makkelijk een uitwisseling en ontmoeting plaats 
vindt op een nieuwe aantrekkelijke Urban Node. Een plek 
waar je niet snel doorheen wilt bewegen, maar waar je 
wilt stoppen om te ervaren, te ontspannen en te beleven,  
verrast door de structuur, de inrichting en gebouwen. 
Je kunt er rusten,  actief bewegen, eten en ontmoeten.  
Deze Urban Node heet Woodline park.  

figuur 2: algemene beschrijving van een Urban Node
figuur 3: mijn interpretatie van een Urban Node
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|Tokyo

Tokyo is  de grootste stad in de wereld met de hoogste 
bevolkingsdichtheid. Op dit moment wonen er ruim 
38,2 miljoen inwoners op een gebied ter grootte van de 
provincie Utrecht. 

Op het eerste gezicht lijkt Tokyo een ongeorganiseerde 
stad, een lukrake verzameling van niet-gerelateerde 
stadsdelen.. De stad lijkt zich te hebben ontwikkeld 
zonder plan in een chaotische metropool. Tokyo mist 
een monumentale stedelijke structuur. Het bijzondere is 
dat de stad zich zo ontwikkeld heeft dat het deze niet 
nodig heeft. 
De ontwikkeling van Tokyo wordt gestuurd  door de 
overheid maar op hoofdlijnen. Het stadsbestuur biedt 
niet een vastomlijnd, gedetailleerd plan, maar het is 
eerder gebaseerd op een organische planningsaanpak  
waarin veel flexibiliteit mogelijk is. Deze aanpak geeft 
ruimte aan private en semi-publieke bedrijven om het 
initiatief te nemen. Daarnaast hebben ze een grote rol in 
de ruimtelijke ontwikkeling.

De stedelijke structuur van Tokyo heeft vier kenmerken. 
• Het is een stad van vele centra. Dit heeft als 
consequentie dat  het geen echte kern heeft, wat wel het 
geval is voor vele traditionele steden. De verschillende 
centra zijn gekoppeld aan de stations, die goed met 
elkaar verbonden zijn. Hierdoor is Tokyo een typische 
netwerk stad.
• Een tweede kenmerk van Tokyo is de manier 
waarop de infrastructurele en ruimtelijke lagen worden 
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georganiseerd. De volgende lagen kunnen worden 
onderscheiden: de snelwegen, de spoorwegen, de 
doorgaande wegen en het dichte netwerk van straten. En 
het bijzondere van Tokyo is dat deze lagen onafhankelijk 
van elkaar kunnen functioneren. Dit komt voornamelijk 
omdat deze lagen gescheiden zijn naar de soort van 
infrastructuur en in ruimte. Vaak is het zo dat deze lagen 
ruimtelijk op verschillende niveaus geplaatst zijn. 
• Daardoor kenmerkt Tokyo  zich als een multi-
level stad. Deze eigenschap zorgt voor een continuïteit 
in het infrastructurele systeem. Het heeft het uiterlijk 
van een gefragmenteerde stad maar functioneert als 
een continu systeem. Daar waar barrières ontstaan door 
bijvoorbeeld snelwegen en sporen, worden de andere 
infrastructurele lagen er over of onderdoor gebouwd. 
Op deze manier blijft de continue verbinding en 

figuur 5: plankaart Tokyo (Pieter Schreuder)¹ vrij vertaald van ‘Expo Tokyo’ (Marcel Musch)

doorstroming gewaarborgd.
• Tenslotte heeft Tokyo een zeer specifieke 
publieke ruimte. Een groot deel van het openbare 
leven vindt plaats in ruimtes die verborgen zijn of 
niet direct verbonden met de belangrijkste stedelijke 
structuur. Dit zijn de binnenste delen van Tokyo’s wijken 
(CHO), de kleine steegjes (roji of shimichi), de talrijke 
ondergrondse gangen vol met restaurants en winkels en 
de parken. 

Tokyo is een stad van verborgen en niet-monumentale 
openbare ruimte.



|  22  | WOODLINE PARK |  23  |          

De sterke groei van het autogebied gecombineerd 
met de ontwikkeling van de snelwegen in Japan na de 
oorlog verminderde het belang van het goederen- en 
personenvervoer per spoor. In oktober 1987 verloor  het 
gebied rond Shiodome Station daarmee haar primaire 
functie omdat het station werd gesloten. Na 115 jaar 
werd dit stuk grond een van de grootste open percelen 
in het centrum van Tokiy. Dit werd ondergebracht bij  
het JNR Settlement Corporation in 1988 voor verdere 
ontwikkeling. Dit markeerde een nieuw begin voor dit 
gebied. 
Al in 1984 werden plannen gemaakt voor het  onderzoek 
naar concrete maatregelen voor een effectief gebruik van 
dit gebied. Bij deze ontwikkeling werden de aangrenzende 
gebieden Shinjuku, Kinshicho en Umeda meegenomen. 
Deze plannen werden vastgelegd in 1988.

Het concept betrof  een geïnternationaliseerde multi-
functionele stedelijke ruimte met de volgden pijlers :
   - Introductie van state-of-the-art kantoren die 
inspelen op het creëren van een nieuw internationaal 
zakencentrum.
   - Het bouwen van woonruimte om de gebiedskern te 
revitaliseren.
   - Introductie van verschillende passende vormen van 
infrastructuur en stads voorzieningen.
   - Het bij elkaar brengen van de verschillende 
vervoersmethoden en daarmee een verbinding te maken 
tussen de verschillende aangrenzende gebieden.

|Shiodome

figuur 6 (boven): exploded view van Shiodome
figuur 7 (rechts, door op pagina 20): vanaf verhoogd voetdek 
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ondergrondse Plaza’s
Centraal onderdeel van het ontwerpconcept zijn de 
plaza’s. De plaza’s zorgen voor een soepele ondergrondse 
voetgangersstroom. Met goede verbindingen van en 
naar het maaiveld. Op een aantal plekken in het gebied 
is een goede visuele connectie zichtbaar tussen de 
ondergrondse plaza’s, het maaiveld en de verhoogde 
voetpaden. Deze ondergrondse doorgangen verzorgen 
niet alleen de doorstroom van voetgangers, maar ook de 
toegang tot het winkelcentrum en andere functies zoals 
wonen, winkelcentra en vermaak.

Verhoogde voetpaden
De verhoogde voetpaden zorgen voor een goede 
verbinding tussen Shiodome en Ginza. Het doel was om 
een openbare ruimte te creëren met een oppervlak van 
2000 m2. Deze verhoogde openbare ruimten werden 
voor zover als mogelijk geïntegreerd in de gebouwen. 
Hierdoor ontstond  er ook een goede connectie tussen 
de gebouwen onderling. Daarnaast zijn deze decks 
ook ontworpen om de gebruikers een interessante en 
mooie wandeling te bieden. Deze decks zijn barrière-
vrij, allemaal op het zelfde niveau gesitueerd en zijn 
makkelijk toegankelijk vanaf het maaiveld.

figuur 8 : Multi-level Shiodome. onder maaiveld, midden verhoogd voetdek, boven monorail

figuur 9: multilevel Shiodome figuur 10: multilevel Shiodome
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|Eindhoven

Zoals eerder vernoemd, speelt het woord “verbinden” 
een hele belangrijke rol. Dit kan niet alleen opgevat 
worden door het verbinden van mensen, maar ook het 
verbinden van gebieden.  

Eindhoven karakteriseert zich vooral door middel van 
drie gebieden: het Centrum, TU/e campus en Strijp-S. 
Deze drie gebieden hebben allemaal hun eigen identiteit, 
maar samen vormen ze het beeld van Eindhoven. Zo 
voorziet het Centrum in het recreatieve deel. Het biedt 
de mogelijkheid voor winkelen, verblijven en vermaak. 
Door het grote aanbod is dit dan ook een belangrijk 
gebied. 

De TU/e campus is juist meer het innovatieve deel van 
Eindhoven. Door middel van de Technische Universiteit 
vinden er vele nieuwe ontwikkelingen plaats op 
technisch gebied. Eindhoven wil zich kenmerken door 
deze innovatieve ontwikkelingen met de rest van de 
wereld te delen.

Eindhoven kenmerkt zich vooral door dominante 
fabrieksgebouwen midden in het centrum. De 
nalatenschap van wat ooit Eindhoven groot heeft 
gemaakt, namelijk de Philips fabrieken, met de 
imposante gebouwen als de Witte Dame en de 
Lichttoren. Ongeveer 1,5  tot 2 km verder ligt het andere 
kenmerkende gebeid namelijk Strijp-S. Dit gebied werd 
voor het eerst in gebruik genomen in 1922. Ook hier 
ontstonden kenmerkende gebouwen als het NatLab, 
de Hoge Rug en het Klokgebouw. In deze gebouwen 

werden op grote schaal verschillende producten van 
Philips geproduceerd en geassembleerd. Het gebied 
beslaat een oppervlakte van 27 ha. en werd destijds 
volledig omringd door hekwerk. Hoewel er dagelijks 
veel mensen in en uit gingen, kreeg het hierdoor toch de 
bijnaam van ‘De verboden stad’. 

Als we kijken naar de geschiedenis van Eindhoven, 
zijn er  een paar belangrijke punten voor dit onderzoek 
van belang. Ten eerste de ingebruikname van Strijp-S 
in 1922. Ten tweede markeert de Tweede Wereld 
Oorlog een heel belangrijk punt in de geschiedenis van 
Eindhoven. 
Op 6 december 1942 bombardeerden RAF piloten de 
Philips fabrieken. Hierbij raakten ook de wijken Demer 
en Fellenoord volledig verwoest. Het gevolg hiervan 
was dat dit gebied volledig opnieuw opgebouwd moest 
worden. De na-oorlogse wederopbouw heeft ervoor 
gezorgd dat plannen snel en vooral functioneel werden 
uitgevoerd. Daarbij is de beleving van de ruimte vanuit 
het perspectief van het individu volledig genegeerd. 
Dit resulteerde uiteindelijk in een gebied zonder 
een identiteit. De gebouwen zijn lukraak in de ruimte 
geplaatst en functioneren op zichzelf.

|  29  |

figuur 11: plankaart Einhoven, met de 3 gebieden



|  30  | WOODLINE PARK |  31  |          

|Probleemstelling

De gemeente heeft een visie op laten stellen over de stad 
Eindhoven. De opdracht was om, voor het eerst sinds 
lange tijd, niet in te zoomen op een klein stukje van de 
binnenstad, maar juist Eindhoven als geheel te bekijken 
en in kaart te brengen wat er in de toekomst nodig is. 
Dit rapport “Eindhoven op Weg, duurzaam verbinden 
van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad”, 
september 2013) geeft een duidelijk beeld over welke 
keuzes er gemaakt moeten worden. In dit rapport komt 
duidelijk naar voren dat deze vooral op de leefbaarheid 
en bereikbaarheid gebaseerd moeten worden. Met dit 
als uitgangspunt is dit onderzoek gestart.

Een van de kernproblemen van Eindhoven is, dat de 
eerdere genoemde gebieden vooral functioneren als op 
zichzelf staande “eilanden”  in het stedelijk weefsel van 
de stad, elk met één belangrijke monofunctie (werk, leren 
en onderzoeken en winkelen/vertier). Overigens zeer 
effectief en efficiënt georganiseerd.  Door deze 3 zones 
juist met elkaar te verbinden ontstaat er meerwaarde  
voor de stad Eindhoven.

Er is echter een probleem. Doordat het fysiek niet 
mogelijk is om de TU/e, het Centrum en Strijp-S dichter 
bij elkaar te brengen (door spoorlijnen, woonwijken), 
moeten er dus naar andere mogelijkheden gekeken 
worden om deze verbinding aan te gaan. De gebieden 
kunnen niet naar de mensen worden gebracht , maar de 
mensen kunnen wel op een toegankelijke (drempelloze) 

manier  naar de gebieden worden geleid. 

Er zijn al meerdere verbindingsmogelijkheden aanwezig. 
Denk hierbij aan de verbinding per auto, bus, trein of 
fiets.  Deze functioneren prima, maar zijn ingericht 
op functionaliteit, weinig aansprekend en zonder 
beleving. Als we nu kijken naar de voetgangers, voor 
hen  is er niet of nauwelijks een route aanwezig. De 
huidige verbindingsroutes voor voetgangers, worden als  
onprettig  ervaren. Met als gevolg  dat de gebruiker zich 
onveilig voelt.

Deze gebieden zijn dan ook geen referentiepunten in de 
uitstraling die Eindhoven nastreeft. Namelijk een prettig 
leefomgeving en milieu waarin de gebruiker centraal 
staat en waarin groen en verblijven een belangrijke rol 
vervullen. 

Vanuit de probleemstelling kan de volgende 
onderzoekvraag worden gesteld: 
‘Op welke manier kan er een verbinding  tussen TU/e 
campus, Centrum en Strijp-S, op een aansprekende 
en duurzame wijze worden vormgegeven die door de 
gebruikers als positief wordt ervaren?’
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In  het rapport ‘Eindhoven op weg’ worden  twee bel-
angrijke vragen gesteld en van een passend antwoord 
voorzien.

Zo luidt de eerste vraag: Wat  betekent een duurzame 
wijze van verbinden voor de bereikbaarheid van de 
‘places to be’ (de stad Eindhoven) voor haar inwoners 
en bezoekers? 

Centraal daarbij staat, hoe mensen zich verplaatsen: 
te voet, op de fiets, per bus, met de trein of in de auto. 
En op welke wijze het verbinden van deze stromen 
bijdraagt aan een aantrekkelijke verblijfskwaliteit 
van de stad.  In het bijzonder wordt daarbij door de 
gemeente gewezen  op de verbinding van het Centrum 
met Strijp-S en vice versa.  De gemeente is op zoek 
naar  een aantrekkelijke looproute vanuit het Centrum 
naar Strijp-S langs een aantal historische plekken. De 
gemeente geeft daarmee een belangrijke vingerwijzing. 

Mijn interpretatie van “Eindhoven op weg”

De route
De genoemde vingerwijzing heb ik opgenomen in mijn 
visie op het plangebied. Echter, ik wil ook een groot 
verschil aanbrengen, namelijk  de locatie van deze 
route. De gemeente stelt een route voor, die vanuit 
de beleving van de voetganger niet voor de hand ligt. 
Deze route  loopt vanaf het Philips museum, onder de 
Witte Dame door en dan via de ontsluitingsweg van een 

woonwijk naar Strijp-S. In mijn visie past een route  
die via zichtlijnen en wegennetwerk een verbinding 
maakt tussen de gebieden.  Dit geeft de voetganger 
focus en perspectief.  Het gevolg is een nieuwe 
route, namelijk langs het spoor. Door de route 
vanuit het “18 September plein” door te trekken 
over de Mathildelaan naar Strijp-S ontstaat er een 
directe, heldere en herkenbare rechte lijn. Tevens  
biedt deze ruimte voldoende mogelijkheden voor 
verbetering van de beleving en het leefklimaat. 

figuur 12: De 3 zones, v.l.n.r. Strijp-S, Centrum, TU/e Campus

|Analyse
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figuur 13: De voorgestelde route vanuit de visie van Eindhoven figuur 14: De voorgestelde route vanuit Woodline Park
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Aangrenzende gevels 

Net als ieder plangebied  heeft dit gebied ook 
aangrenzende gevels.  Sterker nog, op deze locatie 
spelen ze juist een hele belangrijke rol. Vanwege het 
extroverte karakter van het nieuwe plangebied, is het 
van belang deze gevels te mengen met het gebied en 
waar mogelijk te integreren. Zo ligt er aan de noordzijde 
van het plangebied het spoor. Op dit moment vormt 
juist het spoor een gigantisch grote barrière tussen 
de genoemde zones. Zeker, het is mogelijk om op 
strategische punten onder het spoor door verbindingen 
te ontwikkelen. Maar feit blijft dat de barrière visueel 
ondoordringbaar is. 

Verder zijn de gevels aan de oost-, zuid- en westzijde  
fors en dominant, zoals de Mediamarkt, de Lichttoren, 
Philips Lightning en het Philips Stadion. Het is 
daarom ook van belang om door middel van de juiste 
communicatie deze gevels te accepteren.

figuur 15: communiceren met de gevels van het plangebied
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figuur 16: Het Philips Stadion figuur 17: Intel Design Hotel figuur 18: Philips Lightning kantoor figuur 19: De lichttoren
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Aangrenzende functies

Zoals eerder genoemd zijn de aangrenzende gevels 
erg prominent aanwezig. Het dominante karakter van 
deze gebouwen komt ook terug in de  belangwekkende 
functies. De meest opvallende is natuurlijk het Philips 
stadion, ten westen van het gebied. Daarnaast speelt 
het Centrum een belangrijke rol. Het uitgangspunt is 
uiteindelijk om de omliggende functies te betrekken 
in het gebied en daarmee ook een flow van mensen te 
creëren die ofwel verblijven of zich voortbewegen tussen 
Strijp-S en het Centrum.

figuur 20: het betrekken van de omliggende functies
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Groenstructuren verbinden

Het plangebied moet niet alleen een verbinding vormen 
voor voetgangers maar ook voor de natuur. Juist deze 
combinatie biedt meerwaarde en wordt daarmee ook 
een beeldbepalend element. Hieruit vloeit het idee 
voort om een stadspark te ontwikkelen dat de huidige 
groengebieden verbindt. Zo loopt er van zuid naar noord 
de Dommelzone. Dit is een groen gebied dat aan beide 
zijden van de Dommel een lineair park vormt. 

Vanuit het westen komt de Groene Corridor Eindhoven 
binnen. Deze stopt abrupt bij  Strijp-S. Er zijn 
toekomstplannen om deze door te trekken tot het 
Pilips Lightning gebouw. De  Groene Corridor kan dan  
aansluiten op de Dommelzone. Hierbij wordt zowel 
het Centrum als het nieuwe plangebied een integraal 
verbonden groenstructuur. 

figuur 21: de verbinding van de Groene Corridor op de Dommelzone
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Verplaatsen spoor

Eindhoven heeft  een zeer belangrijke strategische rol 
vervuld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als gevolg 
hiervan zijn er drie zware bombardementen geweest. De 
stad is daardoor zwaar beschadigd 

De wederopbouw van het gebied kwam in handen van 
de Leidse architect J.A. van der Laan. Hij kreeg twee 
opdrachten mee:
1. Het creëren van een nieuw stadcentrum 
 met grote allure. Met de functies die horen bij 
 een snelgroeiende stad. 
2. De logistieke barrière die het spoor vormde 
 moest worden opgeheven door middel van 
 een nieuw verhoogd spoor met viaducten die 
 een ongehinderde doorstroom van verkeer 
 mogelijk moest maken. 

Dit laatste is erg van belang voor het plangebied. Omdat 
het spoor niet voor langere tijd stil gelegd kon worden, 
was het dus niet mogelijk om op exact dezelfde locatie 
een nieuw en beter op de toekomst toegerust  verhoogd 
spoor te realiseren. Besloten werd  om het spoor 70 
meter naar het noorden te verplaatsen. Het nieuwe 
spoor kon zo gebouwd worden zonder dat het bestaande 
treinverkeer sterk werd gehinderd. Na afronding van het 
nieuwe spoor, ontstond  een nieuwe ruimte. Conform 
de naoorlogse inrichtingsprincipes, gedreven door 
een snelle wederopbouw werd er vooral voor een zeer 

pragmatische invulling gekozen. Dit in combinatie met 
het feit dat er ruimte voor de auto moest komen had 
tot gevolg dat de nieuwe functies introvert zijn en niet 
communiceren met de omgeving. Door de verplaatsing  
van het  spoor ontstond er een nieuw gebied met 
‘natuurlijke’ begrenzingen . Aan de ene zijde het 
hoogspoor (noordzijde) en daar tegenover op de plaats 
van het oude spoor de Mathildelaan.

figuur 22: verplaatsing van het oude spoor naar de huidige locatie
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|Gebieds onderzoek

Het plangebied is nu  bepaald. Vervolgens moet 
er gekeken worden naar de mogelijke factoren en 
invloeden die van belang zijn voor het ontwerp. Vooral 
voor een gebied met als primaire functie doorstroom 
en daarnaast een plek om te verblijven. Deze functies 
worden samengebracht onder de overkoepelde functie: 
het stadspark. 

Bij het ontwerp van een stadspark spelen een aantal 
dimensies een belangrijke rol. Zo is het van belang dat 
het park een goede balans kent tussen het volume aan 
groene plekken en de verharde open plekken. Daarnaast 
speelt de plaatsing van de primaire functies een zeer 
belangrijke rol. Ook de situering van met name het “hoog 
groen” dient te worden meegenomen in het ontwerp. Al 
deze elementen hebben invloed op de schaduw in het 
gebied. Het wordt als niet prettig ervaren wanneer een 
park volledig of grotendeels van de dag in de schaduw 
is. Schaduw en licht/zon dienen elkaar af te wisselen. 
Dit versterkt  de functies van verblijven en  recreëren. 

Routing
De routing  kan opgedeeld worden in 3 verschillende 
soorten routes. De eerste is de hoofdroute. Deze ligt op 
het verhoogde deel en vormt een barrière-vrije, “snelle” 
verbinding tussen centrum en Strijp-S. De tweede route 
bevindt zich aan de zuidzijde van het plangebied. Deze 
vormt ook een directe verbinding met Strijp-S, maar heeft 
als doel om de voetgangers gefaseerd  te verplaatsen. En 
als laatste is de routing binnen het gebied zelf natuurlijk 
erg van belang. Vragen die hierbij een grote rol  spelen  
zijn: Waar zijn de stijgpunten  van laag naar hoog ? Op 
welke plekken kan worden gerecreëerd en waar staat het 
verplaatsen centraal?

figuur 24: conceptuele verbeelding van eisen op het gebied



| Ontwerp |
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figuur 25: De inbedding van de nieuwe situatie



|  54  | WOODLINE PARK |  55  |          

|Visie

Eindhoven is een stad van leven en bewegen. Het is 
een verzameling van verschillende gerbuiker; inwoners, 
werkenden en bezoekers. Zou het niet mooi zijn om een 
plek te creëren waarin al deze verschillende individuen 
samen komen en elkaar kunnen ontmoeten? Of het nu is 
om een ontspannen  wandeling te maken, genieten van 
de omgeving en kijken naar andere parkbezoekers, een 
heerlijk hapje eten of met vrienden te relaxen.
 
De visie voor dit plan luidt dan ook  als volgt: Het creëren 
van een gebied waarin de spin-offs van wonen en , 
werken en verplaatsen samenkomen in het gezamenlijk 
recreëren en waar je als individu op je gemak bent , 
maar ook als groep goed uit de voeten kan. Een plek 
waarin skaters samen kunnen gaan met zakenlui, die in 
hun pauze genieten van de kapriolen van de skaters. Een 
plek waar de bezoeker van de stad meteen een heerlijk 
hapje kan eten. En een route voor mensen die lopen 
verkiezen boven het openbaar vervoer. 

Woodline park biedt de gebruiker een moment van 
ontspanning, sensatie en beleving. Ik wil hiervoor graag 
het oude woord “verpozen” gebruiken.  

Karakter stadspark
Het karakter van het stadspark ligt in de naam zelf 
besloten. Een plek waarin de stad en het park samengaan. 
En daarmee ook 2 doelgroepen. De gebruikers van de 
binnenstad kunnen hier naar toe voor een heerlijk hapje 
eten en drinken en weer terug keren naar de stad. De 
groengenieters door een wandeling te maken in een 
groen stedelijk gebied. 

Door de ligging en de opbouw van het  park kan het ook  
wel genoemd worden: ‘a park with a view’. Het biedt 
de gebruiker een nieuwe ervaring. Op verschillende 
plekken in het park is een uitkijk mogelijk over en in 
de stad. Daarbij is de perceptie en beleving van de stad 
veranderd ten opzichte van het perspectief dat je hebt 
als je in de stad staat. De meeste mensen kennen het 
uitzicht of de zichtlijnen vanaf maaiveld, echter wanneer 
men deze verplaatst naar 1 niveau hoger, verandert 
de beleving. Door van een hoger punt te kijken, ga je 
anders denken over de stad. Je bent je ineens bewust 
van details die voorheen niet of nauwelijks merkbaar 
waren. 
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| Situatie |

Programma van Eisen
Gebiedsuitwerking

Referentie: Osanbashi Yokohama Pier
Referentie: High Line park

Referentie: Slussen
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figuur 27: plankaart nieuwe situatie
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|Programma van Eisen

De hoofdfunctie van het project is duidelijk namelijk 
een stadspark. De nevenfuncties komen voort uit wat 
de gemeente Eindhoven er aan toe wil voegen en dat 
aanlsuit bij de karakteristiek van Strijp-S.
Door het toevoegen van horeca worden er niet alleen 
overdag maar ook ’s avonds mensen naar het gebied 
getrokken. De toevoeging van een Foodcourt biedt een 
nieuwe eetervaring die nog niet aanwezig is in de stad 
en ook mooi aansluit bij het internationale karakter van 
de stad. 

Naast deze foodcourt is er ook ruimte voor fine-dining. 
Door het juist iets unieks mee te geven, staat het weer 
los van ‘de rest’. Dit doen we door het restaurant een 
bijzonder  ‘uitzicht’ mee te geven. Naast een bijzondere 
kaart een visuele tractatie. 

Naast restaurants kent de centrum ook nog andere 
vormen van horeca namelijk de café’s en dance-places. 
Deze zijn erg in trek bij de Eindhovenaar.Wat Eindhoven 

mist, zijn de echt gespecialiseerde cafés. Daarmee 
kan onder andere een biercafé of wijnbar worden 
aangeduid. De meeste huidige faciliteiten bieden een 
meer gangbaar “middle of the reoad” aanbod. Er is 
weinig verrassends in de  menu’s men, durft zich niet of 
nauwelijks te onderscheiden. Variatie en verrassing kan 
worden aangeboden in en rond de foodcourt.
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figuur 28: functieaanduiding gebied
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|Gebieds uitwerking

Doordat in dit gebied twee werelden samenkomen, is 
het  van belang om dit ook tot uiting te brengen in de 
materialisering. Het stedelijke heeft het uiterlijk van een 
harde stenige wereld. Dit biedt vervolges wel de ruimte 
om grote groepen mensen aan te kunnen. Het stedelijke 
wordt hier dan ook samengevat in het materiaal steen. 

De nieuwe parkwereld echter heeft nog geen connectie 
met de bestaande wereld. Door iets toe te voegen wat er 
nog niet is, biedt dit ook de mogelijkheid om deze in een 
materiaal uit te voeren wat nog niet aanwezig is. In deze 
stad zijn beton (Philips fabrieken), steen (de admirant), 
glas (blob) en alluminium (Piazza) dominant aanwezig. 
Dit vraagt om een nieuw materiaal met iets zachter 
uiterlijk. Voor het park wordt dan ook het materiaal hout 
toegepast. 
Zoals eerder benoemd, komen deze 2 werelden samen 

figuur 29:  impressie van de vertikale tuin

figuur 30:  materialisering van de groene wereld figuur 31:  materialisering van de stedelijke wereld

op het plangebied. Daarbij is het van belang om een 
verbinding te maken. Vanuit de visie van Eindhoven, 
maar ook vanuit de visie van het park kan het maar om 
een toevoeging gaan namelijk groen. En wel van dermate 
hoeveelheid en toepasbaarheid dat dit op zich al een 
aantrekking vormt. Doordat de oude parkeergarage de 
Mathildelaan wordt gesloopt komt hier een grote blinde 
gevel vrij te liggen. Ook vanuit het concept wordt 
duidelijk dat de ‘deken’ (waarop ik verder in dit verslag 
nader in zal gaan) hier omhoog loopt. Dit resulteert in 
een van de grootste verticale tuinen van Nederland met 
een oppervlak van bijna 2000 m2.



|  66  | WOODLINE PARK |  67  |          

|Osanbashi Yokohama pier

Dit ontwerp komt voort uit een grote internationale 
renovatie/ontwerp wedstrijd. De nieuwe pier is zo 
ontworpen dat deze 2-4 zeer grote cruiseschepen kan 
accomoderen. Onder het park, bevindt zich de cruise 
schepen terminal. Hier worden de passagiers van al hun 
gemakken voorzien. 
De futuristische terminal vertegenwoordigt de 
opkomende typologie van de transport infrastructuur. Dit 
hyper-technologische ontwerp verkende nieuwe grenzen 
van de architectonische vorm en leidde tegelijkertijd 
tot een discussie over de sociale verantwoordelijkheid 
van grootschalige projecten. Conclusie is dat bij de 
ontwikkeling van nieuwe stedelijke ruimten hierin meer 
moet worden voorzien. 

Het creëren van een park boven op andere functies, zorgt 
voor een aantrekkelijke ruimte. Waar normaal tegen lege 
daken wordt aangekeken, is hier juist een openbare 
ruimte ontworpen die prettig is voor de gebruikers van 
de stad. Daarnaast door toevoeging van groen ontstaat er 
een extra dimensie aan deze ruimte. Daarnaast ontstaat 
door toevoeging van groen een extra dimensie aan deze 
ruimte waarmee het geheel wordt verrijkt.

Architect: Foreign Office Architects (FOA)
Locatie: Osanbashi Pier
Oppervlak: 48000 m2
Jaar: 2002 figuur 32: Osanbashi Yokohama Pier, materialisering 

figuur 33: Osanbashi Yokohama Pier, Entree tot terminal
figuur 34: Osanbashi Yokohama Pier, impressie van park
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|High Line Park

De High Line is een stadspark, gelegen in het stadsdeel 
Manhattan, New York. Wat dit park zo uniek maakt is 
dat dit, in tegenstelling tot andere parken zich boven 
de grond bevindt. Op het traject van de voormalige 
spoorweglijn de West Side Line. 
Het langgerekte park ligt aan de Lower West Side in de 
wijk Chelsea, heeft een lengte van 2,33 km en loopt 
van het zuiden in noordoostelijke richting. Deze route 
bestaat uit verschillende stukken. Zo zijn er plekken 
waar gewandeld wordt door natuurlijk groen, dat is 
geïnspireerd op het groen dat destijds op het verlaten 
spoor groeide. Ook hebt je er een uniek uitizicht over 
delen van de stad en de rivier the Hudson. 
Het pad zelf is gemaakt van kiezel-dash betonnen 
loopbruggen. Deze loopbrug vernauwd en verbreed, 
schommelt van links naar rechts en loopt uit in betonnen 
tanden die samensmelten met het groen in het park.
Het idee om mensen te verplaatsen in een 
parkomgeving, van A naar B, via een barrière-vrije 
zone is erg aantrekkelijk. Door dit in de stad te doen, 
los je 2 problemen op. Namelijk het vaak terkort aan 
groenstructuur in de dichtbevolkte stad en barrière-vrij 
verplaatsen door de stad 

Architect: James Corner Field Operations with Diller 
Scofidio + Renfro
lengte: 2,33 km
Oppervlakte: 16 ha
locatie: Manhattan, New York
jaar: 2009

figuur 35: High Line park, top vier
figuur 36: High Line Park, Eind park

figuur 37: impressie beleving van het park
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|Slussen

Slussen is het centrale knooppunt van Stockholm. 
Dit punt verbindt de historische Gammel Stan met 
Södremalm in het zuiden. Hier komen alle belangrijke 
routes, de wegen, busstation, metro, trein, ferry terminal 
en voetpaden samen. De huidige situatie staat echter 
onder druk. Deze kan de toevoer van mensen en 
vervoersmiddelen niet aan. Daarnaast is de openbare 
ruimte omringd door het verkeer. Dit heeft als gevolg 
dat de waterkant niet toegankelijk is voor de bewoner. 
Wat BIG Architects hier doet is eigenlijk de bestaande 
realiteit omdraaien. Hierdoor loopt de openbare ruimte 
rond het verkeer. ontstaat er een makkelijkere toegang 
voor voetgangers en fietsers en kan het waterfront 
terug gegeven worden aan de bewoners. De fietsers en 
voetgangers bevinden zich in deze openbare ruimte. Het 
overige verkeer wordt geintegreerd onder deze ruimte.

Het idee om de openbare ruimte voor fietsers en 
voetgangers boven te stellen aan dan dat van het 
snellere verkeer is erg aantrekkelijk. Door een goede 
openbare ruimte te creëren wordt de omgeving weer 
terug gegeven aan de bewoner in plaats van opgeslokt 
te worden door de auto.

Architect: BIG Architects
Locatie: Stockholm, Zweden
Oppervlak: 70.000 m2
Status: Competitie, 2de plaats

figuur 38: Slussen, beeld vanaf het water
iguur 39: Slussen, birdview

figuur 40: Slussen, impressie van de openbare ruimte
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De ruimte wordt opnieuw ingericht met het basisconcept 
van een stadspark. De basisvorm daarbij is een deken 
die als het ware over het landschap wordt gedrapeerd. 
Niet als een netjes en strak opgemaakt bed, maar een 
bed waarin geleefd wordt. Waar de dekens golvend over 
het bed liggen net nadat iemand opgestaan is.  

Doordat het park niet alleen bestaat uit  groen en hier en 
daar wat zitelementen, maar primair ook een doorstroom 
heeft,  is het van belang om hier ook de bijpassende 
functies in op te nemen. De opzet is niet simpelweg en 
willekeurig functies in het park te plaatsen,  maar gebruik 
te maken van de mogelijkheden die de deken biedt. 

Op strategische plekken worden insneden gemaakt  
en vervolgens vouwlijnen getekend. Door middel van 
het omhoog trekken van punten en punten omlaag te 

|Concept

duwen worden ruimtes gecreëerd. Het idee van de deken 
blijft bestaan en in de plooien worden de desgewenste 
functies ondergebracht. 

Dit leidt tot twee verschillende belevingswerelden.;de 
stedelijke wereld en de parkwereld. De stedelijke 
wereld was al aanwezig en bevindt zich daarom ook op 
maaiveldniveau. Echter de park wereld is er nieuw aan 
toegevoegd. De beleving van de ruimte in het park is dan 
ook zo gemaakt dat je weinig ervaart van het stedelijke, 
en vice versa. Echter op plekken waarbij deze 2 wereld 
samenkomen kan men optimaal genieten van beiden. 

figuur 41: Concept visualisatie van het plangebied
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figuur 42: niveau 0, de stedelijke wereld

|Niveau 0

Dit niveau staat gelijk aan de stedelijke wereld van het 
gebied. Door het toevoegen van een nieuwe wereld, 
kan de huidige niet worden genegeerd. Deze stedelijke 
wereld vormt een vanzelfsprekende aansluiting met de 
rest van de stad. Door de combinatie van de locatie van 
het gebied ten opzichte van de stad en de “uitwaaiing” 
van het centrum,is heir extra aandacht gewenst. Door 
allebei deze aspecten mee te nemen in het ontwerp, 
onstaat er een ruimte waarin verblijven en recreëren 
samengaan. Langs de Mathildelaan zijn nieuwe 
winkelfuncties gelokaliseerd en ter hoogte van de 
Lichttoren ontstaat een nieuw verblijfsplein. Op dit plein 
vindt een vermenging van mensen met een verschillend 
doel plaats. De ene groep komt er voor een lekker 
drankje of hapje, terwijl de andere er op doortocht is 
naar of Strijp-S of Centrum. 
De winkels zullen zich vooral gaan richten op het creatieve 
aspect van Eindhoven en Strijp-S in het bijzonder.
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figuur 43: sfeer impressie van het plein
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figuur 44: sfeer impressie van het gebouw, gezien vanaf niveau 0
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figuur 45 (boven): de parkroute, niveau 1
figuur 46 (rechts): Schetsen van de inbedding van de houten route in het park

de houten boardwalk sluit aan op het groen

de houten boardwalk zweeft over het groen

de houten boardwalk ligt lager dan het groen

Ook wel bekend als de boardwalk. Deze vormt de 
overkoepelende functie: het stadspark. Door deze 
verhoogd aan te leggen onstaat er een ruimte waarin 
struinen als parkbeleving centraal staat. Vanuit een 
aantal referentiepunten heb ik onderzocht wat de 
mogelijkheden zijn. Door deze terug te koppelen naar 
dit gebied en in te bedden in de omgeving, onstaat er 
een park waarin de routing centraal staat, maar waarbij 
genoeg ruimte is om te kunnen genieten, relaxen en 
sporten. Door het toevoegen van een skatepark dat 
mooi glooiend en organisch in het landschap ligt, gaat 
de skatewereld samen met de andere parkgebruikers, 
zonder elkaar in de weg te staan, maar juist een interactie 
aan te gaan; skaters vermaken toeschouwers.

Daarnaast wordt de looproute in 3 verschillende varianten 
vormgegeven (zie afbeelding 46.) Op deze manier wordt 
het ingebedde groen op verschillende manieren beleefd. 
In situatie 1 vind de standaard oplossing plaats. Hier ligt 
de boardwalk gelijk met het groen. Echter in situatie 2 en 
3 wordt dit anders geinterpreteerd. Zo zal op sommige 
plekken de boardwalk worden opgetild, waardoor het 
lijkt alsof je over het groen zweeft. Op andere plekken zal 
dit juist andersom uitgevoerd worden. Op deze manier 
wordt men opgenomen in het groen. Daarnaast biedt 
deze verhoging een extra zitelement

|Niveau 1
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figuur 47: sfeer impressie van de looproute (boardwalk) op niveau 1



| Definitief ontwerp |

Functieverdeling
Referentie: Asakusa Tourist Centre

Plattegronden
Gevels

Doorsneden
Detaillering
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figuur 48: nachtimpressie van het gebouw gezien vanaf niveau 1 (boardwalk)
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|Functieverdeling

figuur 52: exploded view, entree en routing van het gebouw

In het gebouw vindt een vermenging plaats van beide 
werelden door functies te integreren, die deze beide 
werelden vertegenwoordigen.

Hierdoor ontstaat een tussenzone. Dit gebied verzorgt 
met het horecagedeelte een verlenging van het 
stedelijke, maar dan specifieker en meer uitgesproken.
De winkels die in dit pand worden geplaatst zullen zich 
vooral richten op het creatieve aspect van Strijp-S. 
Hier bij horen winkels als: kleding-, designer- en 
sportwinkels. Door winkels te plaatsen als: Urban 
Outfitters, Apple Store, Boardshop, enz. wordt aan deze 
gedachte voldaan.

Naast de winkels is de stedelijke inwoner van 
Eindhoven nooit ver weg van een kopje heerlijk 
fairtrade koffie.
Door het plaatsen van een foodcourt, die laagdrempelig 
is, wordt er nog een nieuwe laag van consumeren 
toegevoegd. Deze uit zich in de vorm van fine-dining, 
dat zich onderscheidt van andere restaurants door een 
verrassend uniek uitzicht.

Hiermee is voorzien in functies die toegankelijk zijn 
overdag (de winkels) en ‘s avonds (het restauant). 

Hetgeen er aan toegveogd kan worden is een functie 
voot in de late uurtjes. Zo komt men op de bovenste 
verdieping in de Lounge terecht. Met de mogelijkheid 
tot een uitzicht van 360˚, geeft dit weer een extra 
dimensie mee aan de beleving van de Lounge. 
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figuur 53: retail figuur 54: café figuur 55: restaurant figuur 56: Lounge
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|Asakusa tourist centre

Op een perceel van slechts 326 m2 werd dit gebouw 
geplaatst. Uitgangspunt was de er meerder functies in 
geplaatst moesten worden. Hieronder vallen o.a. een 
VVV, conferentieruimte, multifunctionele zaal, en een 
expositieruimte.
Doordat er zo weinig ruimte beschikbaar was en zoveel 
geplaatst moest worden. Is er een nieuwe strategie 
bedacht. Het idee werd geopperd om alle functies ieder 
in een laag onder te brengen en deze vervolgens letterlijk 
te stapelen. Hierdoor onstaan tussen de volumes 
ruimten die gebruikt kunnen worden voor technische 
doeleinden. 
Het idee om iedere functie één laag te geven komt ook 
tot uitdrukking in de gevel. Iedere functie heeft een ander 
uitgangspunt, daarbij hoort dus ook een verschillend 
uiterlijk en daarom ook een andere gevel.
En juist dat laatste spreekt erg tot de verbeelding. Het 
idee dat onder één dak meerdere functies gehuisvest 
worden, is niet uniek, maar dat deze ook allemaal hun 
eigen beeldbepaling krijgen maakt het natuurlijk erg 
interessant. Ook valt het speelse karakter van de gevel 
op ten opzichte van het monotome geheel in zijn 
omgeving. 

Architects: Kengo Kuma & Associates
Location: Asakusa, Taito, Tokyo, Japan
Project Year: 2012

figuur 49: Asakusa Tourist Centre, gevel beeld
figuur 50: Asakusa Tourist Centre

figuur 51: Asakusa Tourist centre interieur
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figuur 57

|Plattegronden

Begane grond 

schaal 1:500  

Op dit niveau is alleen toegang mogelijk vanaf niveau 0. 
De aansluiting op het stedelijke vindt plaats via de retail.



|  98  | WOODLINE PARK |  99  |          

figuur 58

Eerste vedieping 

schaal 1:500 

Vanuit dit niveau is toegang mogelijk vanaf niveau 1. 
Belangrijk hierbij is dat de entree tot het restaurant en 
de lounge hier gesitueerd is.
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figuur 59

Tweede verdieping

schaal 1:500

op dit niveau bevindt zich het restaurant. Het restaurant 
heeft een binnengedeelte gericht op het westen en een 
terras gericht op het oosten, oftewel de stad. Hierbij is 
er ook mooi zicht op het markante gebouw de Lichttoren.
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figuur  60

Derde verdieping 

schaal 1:500

Net als bij het restaurant biedt ook de verdieping van 
de Lounge dezelde kenmerken. Het binnengedeelte is 
gericht op het westen, Strijp-S, en het terras op het 
oosten.
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|Gevels

Het concept van de gevel vloeit voort uit het concept 
van het plangebied. Deze gevel onstaat op een plek 
waar de ‘deken’ denkbeeldig omhoog wordt getrokken. 
Wat vervolgens ontstaat zijn lange verticale draden. 
Deze kunnen vergeleken worden door een pizzapunt, vol 
kaas omhoog te trekken. Door het omhoog halen van 
een object ten opzichte van zijn omgeving onstaan er 
trekdraden die de verbinding van voorheen symboliseren. 
Het laat zien wat de oude situatie was, in dit geval een 
stuk van de deken. 
Deze vertikaliteit  in de gevel wordt tot uiting gebracht 
door houten lamellen. Ook hier komt het materiaal hout 
terug om de eenheid van het gebied te onderstrepen. 
Deze houten lamellen zijn ritmisch op de gevel 
geplaatst. Daarnaast geeft deze ritmiek een verwijzing 
naar de functie die direct achter de gevel is geplaatst. 
Doordat iedere functie zijn eigen eisen stelt aan de 
openheid naar binnen maar ook de exposure naar 
buiten, is op basis van deze kenmerken per functie de 

lammellenafstand bepaald.
Te beginnen bij de gevels voor retail. Voor deze functie is 
het van belang dat deze optimale exposure heeft naar de 
straat. Hierdoor is de afstand h.o.h. (hart op hart) 1500 
mm. Voor het restaurant ligt het anders. Deze heeft niet 
perse exposure naar buiten nodig, maar wil wel uitzicht 
bieden. En om toch een verschil tussen retail en horeca 
aan te geven is de afstand hier h.o.h. 1000 mm. 
De derde functie zijn de ruimtes die niet direct 
toegangelijk zijn voor de bezoekers, maar wel licht inval 
nodig hebben. Deze kunnen gekenmerkt worden door 
een h.o.h. afstand van 600 mm.
Als laatste gevel element wordt de routing van het 
gebouw getoond. Dit vindt vooral plaats op de noord 
gevel. Doordat via deze gevel de beweging getoond 
moet worden, is het ritmisch anders opgesteld. Zo is 
het hier een herhaling van h.o.h. 600 mm en 300 mm.

figuur  61: opbouw gevel

figuur  62: opbouw gevel Asakuse Tourist Centre

retail horeca niet publieke ruimtes routing
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figuur  63: zuid gevel, schaal 1:200
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figuur  64: west gevel, schaal 1:200
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figuur  65: noord gevel, schaal 1:200
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figuur  66: oost gevel, schaal 1:200
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|Doorsnede

Bij de doorsnede wordt duidelijk hoe het gebouw werkt. 
Vooral bij doorsnede BB’ is goed te zien hoe het gebouw 
aansluit op level 0, maaiveld, en op level 1. Ook hier is 
duidelijk het verschil merkbaar in het uiterlijk van deze 
twee werelden.
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figuur  67: doorsnede AA’, schaal 1:200
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figuur  68: doorsnede BB’, schaal 1:200
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D-01

|Detailering
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D-02



|  124  | WOODLINE PARK |  125  |          

D-03



| Evaluatie |

3
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|Conclusie

Dit eindproces heeft geresulteerd in een ontwerp 
waarin een verbinding tussen het Centrum en Strijp-S 
wordt gerealiseerd. Men kan op een op een duurzame 
wijze zich verplaatsten tussen deze 2 zones. Door het 
plan gebied een hoofdfunctie van een park te geven, 
met daaronder een aantal neven functies, wordt er een 
gebied ontwikkeld dat de behoefte van de Eindhovenaar 
vervult. Vanuit het uitwaaien van de stad wordt hier 
ingespeeld door nieuwe winkel functies en horeca toe te 
voegen. Zo is het stadspark ook op meerdere momenten 
en tijdstippen levendig. 

Het creëren van een nieuwe wereld vraagt om een nieuwe 
aanpak die tot uiting komt in de materialisering van het 
gebied. Het materiaal hout is hierin perfect.

De gebruiker kan zich nu op een goede, veilige en 
attractieve manier verplaatsen van Centrum naar Strijp-S 
en vice versa.
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|Nawoord

Na afronding van dit afstudeerproces, kan ik terugkijken 
op een zeer geslaagd jaar. Waarin de reis naar Tokyo 
toch wel het hoogtepunt vormde.

Naar aanleiding van het ontwerpproces heb ik nog wat 
verbeterpunten voor mezelf. Zo moet ik in de toekomst 
strakker plannen, zo wel individueel als in de groep, 
daarin mijn eigen verantwoordelijkheid nemen maar 
ook mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. 
Daarnaast speelt voor mij persoonlijk dat ik sneller 
besluiten moet nemen. Hierdoor voorkom ik problemen 
op het gebied van realisatie in latere stadia. Daarnaast 
zal het ook positief inwerken op mijn gemoedstoestand. 

Ik heb een zeer prettige ervaring overgehouden aan dit 
proces en het heeft mij erg gevormd, misschien wel het 
meest omdat niet alles van een leien dakje ging. Dat 
dwingt tot nadenken, niet alleen over de inhoud maar 
ook over de dynamiek van het ontwerpproces zelf.

Doordat het werk voornamelijk plaatsvond op de TU/e, 
heb ik hierbij hulp gehad van mijn medestudenten Dafne 
van der Heijden, Marloes van Noorden en Joris Pierik. 
Naast hun hulp waren zij ook nog erg leuk gezelschap.

Als ik nu terugkijk op dit proces, zou ik niet veel 
veranderen met uitzondering van het beter persoonlijk 
plannen en het sneller knopen doorhakken.
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