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Voorwoord

Dit verslag is, samen met de eindpresentatie, het 
eindproduct van het afstudeeratelier ‘Urban Nodes’ en mede 
van de masteropleiding ‘Architecture, Building and Planning’ 
specialisatie architectuur. 

Het afstudeeratelier is zowel op architectuur als op 
stedenbouwkunde gericht, waardoor het een verbreding 
is geweest voor kennis op mijn vakgebied. Dit was dan ook 
mijn voornaamste reden om voor dit afstudeeratelier te 
kiezen.

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken die mij afgelopen 
jaar op wat voor manier dan ook heeft gesteund of begrip 
heeft getoond voor de daarbij horende omstandigheden. In 
het bijzonder:

- Mijn tutoren, ir. Anne-Marie Peters en ir. Marcel 
Musch, die mij gedurende een jaar hebben begeleid op 
architectonisch en stedenbouwkundig gebied en voor de 
kennis die zij in die periode hebben overgedragen.

- Mijn ouders, Ann en Firmin Ruttens, voor 
hun onvoorwaardelijke steun tijdens een turbulente 
afstudeerperiode en voor hun begrip en de concessies 
die zij hebben moeten doen voor het verbeteren van mijn 
studieomstandigheden. 

- Mijn vriendin Elise Siemons, die ondanks mijn 
tijdgebrek en stressvolle periodes altijd voor me klaar heeft 
gestaan en begripvol met de situatie om is gegaan. 

- Mijn medestudenten, waarbij in het bijzonder Bas 
van der Beek, Joris Pierik en Wietse Oostra, waarmee   
ik in het afgelopen jaar een vriendschap heb opgebouwd 
welke is versterkt door de studietrip naar Japan.

V o o r w o o r d
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Samenvatting

Eindhoven, de vijf na grootste stad van Nederland, heeft 

een rijke historie in handel en industrie. Maar waar de 

handel nog steeds sterk vertegenwoordigd wordt in de 

drukke binnenstad, zijn er weinig industriële sporen in het 

stadsbeeld. 

Het VDMA-terrein, aan de rand van de commerciële 

binnenstad, is een restant van de oude industrie, dat op 

dit moment voornamelijk fungeert als parkeervoorziening. 

Echter door het verkeersluw maken van de Vestdijk 

komt deze te vervallen, waardoor het terrein, inclusief 

de leegstaande bebouwing, in de nabije toekomst geen 

bestemming zal hebben. Hieruit ontstaat de opgave om 

het gebied te herindelen zodat deze weer van toegevoegde 

waarde is voor de stad, waarbij haar industriële karakter 

gehandhaafd blijft.

De stad heeft door haar rol als handelsstad een uitgebreide 

infrastructuur ontwikkeld, waarbij het de bereikbaarheid 

van het centrum ten goede komt. Deze bereikbaarheid 

heeft echter een negatieve invloed op de buurten,  die 

omringd zijn door grote wegen, die eilanden vormen met 

weinig interactie met elkaar. Tussen de drukke historische 

binnenstad en het rustige Tramstraatkwartier is de Vestdijk 

de barrière die voor deze harde grens zorgt. In de plannen 

van de gemeente echter, wordt deze barrière verminderd, 

waardoor een link mogelijk zal worden tussen de buurten. 

Het doel is dan ook om de twee buurten met uiteenlopende 

bestemmingen, door het toepassen van gelaagdheid in

drukte en privacy, met elkaar te verbinden, waarbij hun 

identiteiten behouden blijven. Hierbij is het essentieel het 

overgangsgebied te voorzien van heldere verbindingen met 

de omliggende hoofdstructuur. 

Ook biedt het grote vrije terrein de mogelijkheid om een 

groene invulling te geven aan een centraal gelegen locatie 

met daarbinnen een enclave van rust en natuur. Dit zou een 

unieke kans zijn voor de stad om bezoekers en omwonenden 

te laten ontsnappen aan de stedelijke drukte in het centrum.

Daarbij is het belangrijk de kwaliteiten van het 

Tramstraatkwartier te behouden, waaronder de 

multifunctionaliteit van het gebied, de privacy van de 

woonwijk en het industriële karakter van het VDMA-terrein.

Om deze doelen te verwezenlijken zijn vijf pleinen 

ontworpen met afwijkende bestemmingen, die bijdragen 

aan de gelaagdheid van het terrein. De bestemmingen van 

de pleinen hebben een directe relatie met de omliggende 

bebouwing die bestaat uit een loftcomplex, horeca, startup-

fabriek, parkwoningen en een parkeergarage.

Door het ontworpen plan is het VDMA-terrein niet langer een 

doorn in het oog, maar een multifunctioneel groen gebied 

met een goede aansluiting op de stedenbouwkundige 

hoofdstructuur, die zowel een toevoeging is voor de 

historische binnenstad als voor het Tramstraatkwartier. 

Daarmee is de lichtstad een parel rijker.

S a m e n v a t t i n g
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The ! fth largest city of the Netherlands, Eindhoven, has a rich 

history in trades and industry. But where the trade market is 

still strongly represented in the city center, not much is left of 

the industrial past of the city.

The VDMA-area, which is located at the edge of the inner 

city, is one of the remains of the industrial history, which 

nowadays only functions as parking space. However, when 

the Vestdijk transforms into a boulevard with little tra"  c, 

these parking facilities will lose their function. Then neither 

the area, nor its buildings will have a function and will be 

abandoned. This results in the task of rede! ning the area 

to make it an addition to the city, while maintaining its 

industrial character.

The city’s role as a trading town required an extended 

infrastructure, which ensured the city of a great reachability. 

It did however have a negative e# ect on the neighborhoods, 

which were surrounded by main roads, while they have 

been forming islands with almost no interaction between 

them. Between the busy city center and the quiet 

Tramstraatkwartier, the Vestdijk is the barrier which functions 

as a hard boundary. However, in the new plans of the 

municipality, this barrier will be decreased, which enables a 

possible link between the two neighborhoods.

The goal of the new design is to connect these two 

neighborhoods by applying layeredness in levels of privacy 

and crowdedness, while both areas maintain their identities. 

In order to guarantee a success, the transition area has to be 

well connected to the surrounding urban fabric.

The large open terrain also enables the possibility of creating 

a green area in the center of the city, with within an enclave 

of nature and peace. It would be a unique opportunity for the 

city to let their residents and visitors escape from the urban 

bustle, while still residing in the center of Eindhoven.

It is also essential to preserve the existing qualities of the 

Tramstraatkwartier, including its multi-functionality, the 

privacy of the residential area and the industrial character of 

the VDMA-terrain. 

In order to achieve the previous set goals, ! ve squares have 

been designed with di# erent functions, which contribute 

to the layerdness of the area. These functions have a direct 

relation with the surrounding buildings which consist of a 

loft complex, restaurants, a startup factory, park housing and 

a parking garage.

Because of the designed plans, the VDMA-terrain will no 

longer be a thorn in one’s side, but a multi-functional green 

area with a great connection with the main urban fabric, 

resulting in a new pearl in the city of lights.

Summary

S u m m a r y
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     Industriële sporen

     Overige bebouwing

Afb. 1 | De laatste sporen van Eindhovens industriële historie
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Eindhoven behoort tot de grootste en bekendste steden 

van Nederland en verkreeg in 1232 zijn stadsrechten. Tot 

1920 was Eindhoven echter een kleine stad met nog geen 

6.500 inwoners. De exponentiële groei van de industrie in 

Eindhoven zorgde voor planologische, sociale en " nanciële 

problemen voor de omliggende gemeentes waar de 

arbeiders werden gehuisvest. Een samenvoeging van 

Eindhoven met de omliggende dorpen Tongelre, Woensel, 

Strijp, Gestel en Stratum was een logisch gevolg welke tevens 

een verzesvoudiging van het aantal inwoners betekende. 

De stad Eindhoven groeide opeens van 75 hectare tot 6.305 

hectare. Hierdoor zijn er grote verkeersaders ontstaan tussen 

Eindhoven en de voormalige dorpen welke als barrières zijn 

gaan functioneren. Deze barrières, alsook het spoor, hebben 

Eindhoven de eilandenstructuur gegeven die het nu bezit. 

Deze barrières zijn dan ook een belangrijke basis geweest 

bij het vooronderzoek van het afstudeeratelier ‘Urban 

Nodes’. Een atelier waar stedenbouwkunde en architectuur 

samenkomen en Eindhoven vergeleken wordt met enigszins 

vergelijkbare internationale situaties.

I n t r o d u c t i e
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1.1 Doelstelling

De stad Eindhoven heeft zijn bekendheid heden ten 

dage voornamelijk te danken aan het elektronicaconcern 

Philips, welke opgericht werd in 1891 en gevestigd werd 

in Eindhoven. Philips was medeverantwoordelijk voor de 

groeiende welvaart en het inwonersaantal van de stad. Een 

veel gemaakte fout is echter, dat de lichtstad Eindhoven 

zijn bijnaam te danken heeft aan de gloeilampenfabrieken 

van Philips. Deze naam is namelijk te danken aan de 

luciferfabricage; een andere industrietak dat Eindhovens 

rijke industriële historie heeft gekend. Deze rijke industriële 

historie van de binnenstad is nog steeds duidelijk zichtbaar 

in ruïnes, herbestemmingsprojecten alsook verlaten panden 

en gebieden. Het centraal gelegen VDMA-terrein behoort 

tot de laatste categorie en kan gezien worden als een ruwe 

diamant in het centrum van Eindhoven. Dit leidt tot de 

onderzoeksvraag:

In welke vorm kan een verlaten industrieel gebied aan de 

binnenstad – het VDMA-terrein – van toegevoegde waarde 

zijn voor de stad Eindhoven?

Om deze vraag onderbouwd te kunnen beantwoorden is een 

inventarisatie van de kwaliteiten en mogelijkheden die het 

terrein bezit noodzakelijk. Hierna kan een nieuw programma 

worden bepaald dat het terrein een kwaliteitsimpuls zal 

geven, resulterend in een verrijking van Eindhovens centrum.

I n t r o d u c t i e
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1.2 Opbouw van het verslag

Tijdens het vooronderzoek van het afstudeeratelier is 

onderzoek gedaan naar Eindhoven om de verschillende 

stedenbouwkundige aspecten van de stad te kunnen 

begrijpen en te verklaren. Tevens dient dit vooronderzoek 

om te achterhalen waar zich problematiek heeft ontwikkeld 

in de loop der jaren en welke eerder toegepaste aanpakken 

en oplossingen achterhaald zijn.

Na dit in kaart te hebben gebracht is ingezoomd op het 

Tramstraatkwartier om deze buurt verder te analyseren en 

haar functie en functioneren te begrijpen. Hierna wordt 

aandacht geschonken aan het verlaten gebied van Van der 

Meulen – Ansems. De huidige bouwkundige kwaliteit van 

het gebied, in combinatie met haar historie, zijn daarbij 

essentiële onderdelen, evenals de gemeentelijke plannen 

voor en interesse in het gebied en haar directe omgeving.

Met een korte terugblik op dit onderzoek zijn de 

bevindingen uiteengezet en het concept en de ambities voor 

het gebied geformuleerd. Enkele referentieprojecten zijn 

daarna beschreven en hun eventueel toegevoegde waarde 

voor dit project uiteengezet, om deze vervolgens toe te 

kunnen passen in het ontwerp.

 

Het masterplan is uitgebreid omschreven, om de 

stedenbouwkundige interactie van het plan, met de 

omliggende bebouwing te verduidelijken. Vervolgens wordt 

de invulling van het plangebied gespeci" ceerd om een 

volledig beeld te schetsen van de onderlinge samenhang 

van de bebouwing. De indeling en het functioneren van de 

nieuw toe te voegen landschappen, zijn essentieel om het 

eerder bedachte concept toe te passen en de benoemde 

ambities te verwezenlijken. Vandaar dat deze uitgebreid 

uitgelicht worden. Hierop volgt een uitgebreide omschrijving 

van het architectonische ontwerp, dat bestaat uit de 

ontwikkeling van vierentwintig parkwoningen en van een 

woongebouw dat de stad voorziet van zeventien lofts. 

Tot slot, is in een re# ectie de onderzoeksvraag getoetst aan 

de uitwerking van het project.

I n t r o d u c t i e
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Afb. 2 | Satellietbeeld Eindhoven  2014
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Om de werking van de wijk te begrijpen is het noodzakelijk 

uit te zoomen en de historie te bekijken van de gehele stad. 

Door dit te doen zijn bepaalde ontwikkelingen van de stad te 

verantwoorden en te begrijpen.

E i n d h o v e n
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Afb. 3 | Tekening van het beleg van Eindhoven in 1583
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2.1 Historie stad

In de 12e eeuw was Eindhoven slechts een klein dorp, 

gesticht aan de samenloop van de Dommel en de Gender. 

Eyndhoven, zoals de oude vestingstad Eindhoven vroeger 

bekend was, dankt zijn naam aan zijn geologische locatie. 

Het dorp was gebouwd op een hoeve op het einde van 

de zandrug en kreeg in het jaar 1232 dankzij de Hertog 

van Brabant zijn stad- en marktrecht. In die tijd werd deze 

stad omringd met een stadswal waarvan heden ten dage 

uitsluitend het tracé zichtbaar is gebleven in de vorm van de 

binnenring. 

De stad functioneerde vroeger voornamelijk als marktstad 

voor de omliggende dorpen wat te danken was aan de 

goede bereikbaarheid van de stad door de dekzandruggen 

tussen de beekdalen welke tevens gebruikt werden als 

woonlocatie. Men vermoedt dat deze route (Demer, 

Rechtestraat en Stratumseind) de grondlegger is geweest 

voor de locatie waar de stad zich ontwikkelde. Op 

marktdagen volgden kooplieden en boeren deze routes 

richting het onbestrate marktterrein, welke tevens als 

centrum van de stad fungeerde. De aantrekkingskracht van 

de marktstad groeide voor de omliggende dorpen door de 

toenemende handel met als gevolg een groei aan inwoners.

Eindhoven heeft in zijn groei als stad verschillende 

tegenslagen ondervonden door zowel oorlogen en 

stadsbranden. Het succes van de handel en nijverheid die 

gedaan werd in de stad was vaak de aanleiding voor deze 

oorlogen met in 1486 een stadsbrand als gevolg waarbij niet 

meer dan zes huizen gespaard zijn gebleven. 

De tweede grote stadsbrand omstreeks 1554 was te wijten 

aan de brandgevoelige rieten daken. Hierop volgden 

bouwverordeningen die het bouwen met brandgevoelige 

materialen tegengingen en het richten van de kopgevel naar 

de straat verplichtte. Deze verordeningen hadden ook een 

sterke invloed op de stedenbouwkundige structuur van de 

stad. Zo werden de wegen verbreed en rechtgetrokken en 

het marktterrein vergroot.

Een andere grote tegenslag voor Eindhoven die de groei 

van de stad tegenwerkte was de Tachtigjarige oorlog met 

de Spanjaarden tussen 1568 en 1648. Buiten de totale 

verwoesting van de stad die deze oorlog als gevolg had, 

werd Eindhoven geen hongersnood of epidemie bespaard 

gebleven. Eindhoven wist echter toch zijn stadsrechten 

te behouden en bleef een belangrijke marktstad voor zijn 

omgeving ondanks het vertrek van vele ambachtslieden naar 

Leiden en Amsterdam.

Met de handel en nijverheid als basis, werd Eindhoven in het 

begin van de negentiende eeuw een echte industriestad. 

Met door water uit de Dommel aangedreven spinmachines 

werd de eerste textielfabriek van Eindhoven geopend in 

1816. Deze fabriek was later de aanleiding voor de opkomst 

van de textielindustrie in de stad. Typerend was de locatie 

aan het water (stadsgracht, Dommel en de haven) waar de 

industrie zich vestigde, waarbij het water diende als koeling, 

of gebruikt werd om afvalwater te lozen.

E i n d h o v e n
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Door de grootschalige industriële opmars in Eindhoven kon 

de stad gaan groeien. Deze groei werd versterkt door de 

reikwijdte van de industrie die toenam door de ontwikkeling 

van transport. Zo werd het wegennet uitgebreid in de 

achttiende eeuw waardoor sneller transport mogelijk werd. 

Het in 1846 gegraven Eindhovens kanaal bood tevens de 

mogelijkheid voor transport over water, gevolgd door de 

aansluiting op het spoornetwerk in 1866.

Buiten de grootschalige textielindustrie, was Eindhoven 

ook een thuisbasis voor andere industrieën, waaronder 

hoedenindustrie, tabaksindustrie en houtindustrie. 

Merendeel van deze industrie was rond de dommel 

gevestigd ten Oosten en Zuiden van het centrum. In 1891 

vestigde Philips zich echter aan de westzijde van de stad 

met zijn gloeilampenfabriek, die door zijn groei voor een 

grote westwaartse uitbreiding heeft gezorgd langs het 

spoor. De combinatie van deze groeiende industrie en een 

overschot aan agrarische arbeiders had als gevolg dat de 

afhankelijkheid van de stad is behouden.

Rond de fabrieken en in het centrum van de stad woonden 

in de negentiende eeuw voornamelijk middenstanders 

en fabrieksarbeiders. De stadsgrachten boden echter een 

aantrekkelijke locatie voor het bouwen van villa’s voor de 

beter bedeelden door de natuurlijke ambiance.

Philips had in het begin van de twintigste eeuw al een 

belangrijke rol ingenomen voor de ontwikkeling van de stad 

en startte in 1910, na goedkeuring van de gemeente, met

de bouw van ‘Philipsdorp’. Deze wijk was noodzakelijk voor 

het bedrijf om zijn arbeiders te kunnen huisvesten in de 

nabijheid van zijn fabrieken. 

Een andere belangrijke ontwikkeling voor de stad was 

de bouw van het gasthuis in het centrum waar arme 

en bejaarden verzorgd konden worden. Deze sociale 

voorziening groeide langzaam uit tot een pand met tevens 

onderwijsvoorzieningen tot het vanaf 1930 bekend werd 

als het Rooms Katholieke Binnenziekenhuis. De verhuizing 

naar het St. Catharina ziekenhuis was aanleiding om het 

pand te slopen, waarna in de jaren negentig op deze locatie 

winkelcentrum De Heuvel werd gebouwd.

In het begin van de twintigste eeuw raakten de radialen 

tussen Eindhoven en de omliggende dorpen steeds meer 

bebouwd, waardoor gemeentegrenzen onduidelijk werden. 

Door de industriële expansie werd onderling overleg 

essentieel om de groei van de stad in goede banen te 

leiden. Dit overleg was echter tot mislukken gedoemd, 

doordat de prioriteiten van de dorpen voornamelijk bij 

hun eigen ontwikkeling lagen. Om onderling overleg te 

forceren, werden plannen gemaakt voor een eventuele 

annexatie. Dit nieuws had een sterke invloed op de verkoop 

van grond. Zo had Philips in deze tijd een aaneengesloten 

gebied van wel vijf kilometer gekocht langs het spoor. 

Om deze grondspeculaties een halt toe te roepen en de 

annexatie in goede banen te kunnen leiden werd in 1918 een 

uitbreidingsplan voor Groot-Eindhoven ontwikkeld door L. 

Kooken en J. Cuypers.
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Afb. 4 | Beeld van een rijkelijk begroeide gracht en de aanliggende villa’s 
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Afb. 5 | De verschillende dorpen vóór de annexatie in 1920
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Dit plan moest buiten voor de grondspeculaties, ook een 

oplossing bieden voor problemen van de verschillende 

dorpen rondom Eindhoven op ! nancieel, planologisch en 

sociaal gebied. Zo konden deze dorpen onder meer hun 

inwoners die werkzaam waren in Eindhoven niet huisvesten 

en ondersteunen bij eventuele werkeloosheid. Vandaar 

dat de dorpen Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel 

in 1920 samengevoegd werden met Eindhoven. De stad 

groeide hierdoor in korte tijd van 75 hectare naar ruim 

6.300 hectare. Tevens werd het aantal inwoners (6.500) bijna 

verzevenvoudigd(43.000). 

Doordat de annexatie twee jaar later plaatsvond, nadat het 

plan van Cuypers en Kooken opgesteld was, was het plan 

verouderd. Daarbij stonden bedrijven als Philips niet open 

voor verhuizing richting het kanaal na het kopen van grond 

langs het spoor. Tevens had de gemeente te weinig macht, 

geld en mankracht om een succesvolle uitvoering van het 

plan af te dwingen.

Door de structuur van de stad na de annexatie, bestaande 

uit een centrum (Eindhoven) met vijf aanliggende dorpen 

aan zijn radialen, werd de stad door de tuinstadbeweging 

gepresenteerd als het model van een traditionele 

concentrische stad. Na de annexatie was Eindhoven verplicht 

een o"  cieel uitbreidingsplan te hebben. Vandaar dat na het 

Algemeen uitbreidingsplan van Cuypers en Kooken, er nog 

verschillende plannen voor het uitbreiden van de stad langs 

zijn radialen zijn bedacht om de band tussen de omliggende 

dorpen en het centrum te verbeteren, de ontstane

verkeersfuik van noord naar zuid moest verdwijnen en de 

stad moest kunnen blijven groeien.

In 1921 werd toenmalig directeur Gemeentewerken G.C. 

Kools aangesteld om een nieuw plan te ontwikkelen. Dit 

plan focuste zich op het woningtekort in de binnenstad 

en de onregelmatige infrastructuur. Om de infrastructuur 

van de stad te verbeteren ontwierp Kools twee ringwegen 

in Eindhoven die door zijn radiale structuur tevens 

mogelijkheden bood voor het implementeren van groene 

parken binnen het centrum. Ook deed hij uitspraken over de 

barrière tussen het noorden en zuiden van de stad gecreëerd 

door de spoorweg. Het spoor verhogen of verplaatsen of 

een tunnel aanleggen voor het overige verkeer, waren drie 

mogelijkheden die Kools presenteerde. De ! nanciële situatie 

van de gemeente was echter de reden dat geen van deze 

mogelijkheden tot uitvoering is gebracht.

Een ander uitbreidingsplan dat deels is uitgevoerd, is dat van 

J.M. de Casseres in 1930. Dit plan was noodzakelijk omdat 

het plan van Kools niet inspeelde op Eindhovens explosieve 

industriële en demogra! sche groei. In de Casseres’ plan 

werd gesproken over de aanleg van een luchthaven aan de  

westkant van Eindhoven alsook van sportterreinen in de 

stad. De o"  cieuze status van het plan in combinatie met de 

toenmalige economische crisis waren de oorzaak voor het 

slechts gedeeltelijk uitvoeren van de Casseres’ plan.

Eindhoven is tijdens de Tweede Wereldoorlog enkele 

malen gebombardeerd. Tussen 1942 en 1943 hebben de 

geallieerden tweemaal de Philipsfabrieken gebombardeerd
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vanwege de overname van het productieproces door 

de Duitsers. Om te voorkomen dat de geallieerden de 

Philipsfabrieken zouden gebruiken bij het terugtrekken van 

de Duitsers in 1944, waren zij verantwoordelijk voor het 

derde bombardement, met verwoesting van grote delen van 

de oude binnenstad als gevolg.

Een wederopbouwplan werd noodzakelijk om Eindhoven 

te herstellen van de oorlogsschade en voor het creëren 

van een aantrekkelijke binnenstad. J.A. Van der Laan 

presenteerde in 1946 een plan dat in hoog contrast stond 

met voorgaande ontwikkelingsplannen voor de stad. Zo 

wilde Van der Laan gemotoriseerd verkeer niet weren in de 

binnenstad, maar juist stimuleren om de bereikbaarheid 

van de gecentraliseerde functies in de binnenstad te 

verbeteren. Om deze bereikbaarheid verder te verbeteren 

werd er teruggekeken naar de ideeën van Kools in 1921, om 

de barrière die het spoor veroorzaakte te verminderen. Een 

combinatie van de drie ideeën van Kools werd tot uitvoeren 

gebracht tot grote vreugde van Philips die hier immens veel 

baat bij had. Het wederopbouwplan van Van der Laan werd 

echter kritisch ontvangen door de onduidelijke visie over het 

herstel van de historische binnenstad en werd op de ideeën 

over het spoor na, niet tot uitvoering gebracht.

Waar Van der Laan zich voornamelijk had gefocust op de 

spoorwegen, was architect J.A. Kuiper in 1946 aangewezen 

door de gemeente voor het ontwerpen van een algemeen 

uitbreidingsplan voor de gehele stad. In dit plan werd de 

industrie een locatie toegewezen rond het Eindhovens

kanaal, maar bleef voor Philips de mogelijkheid om uit te 

breiden in Strijp bestaan. Kuiper was tevens voorstander 

van het ontwikkelen van drie ringbanen in de stad; om de 

binnenstad, de dichtbebouwde kern en de buitenste wijken 

van de stad. 

In het plan van 1946 was door geldgebrek uitsluitend 

aandacht voor de ontwikkeling van de binnenstad en het 

hoogspoor, terwijl er sprake was van een hoge woningnood. 

Voor het functioneren van Philips was dit woningtekort niet 

te overzien en was het bedrijf genoodzaakt in te grijpen door 

zelf woningbouw te ontwikkelen.

Door onduidelijkheden van de Nederlandse Spoorwegen 

en Rijkswaterstaat had het college van B&W jarenlang 

geweigerd het plan van Kuiper in hoofdzaken te presenteren 

aan de gemeenteraad dat daardoor verouderd raakte. In 

1950, is daarom een herziening op het plan gepresenteerd 

aan Gedeputeerde Staten waarin onder andere meer 

aandacht aan woningbouw en de locatie van de Technische 

Hogeschool werd besteed. 

Na het verplaatsen van het spoor kwam er ten noorden van 

de Demer een ruimte vrij die zou moeten gaan functioneren 

als de nieuwe centrale markt met daar omheen grootschalige 

bebouwing. Dit Demerplein werd later vernoemd naar de 

datum dat de stad werd bevrijd ’18 Septemberplein’.

E i n d h o v e n
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Afb. 6 | Aanleg van het hoogspoor en het 18 Septemberplein

Afb. 8 | Beeld van de bombardementen van 1942

Afb. 7 | Plan van Casseres uit 1930
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In deze periode werd ook duidelijk dat Eindhoven zijn 

historische typologie van compacte dichtbebouwde stad 

moest laten vieren voor de mogelijkheid die ze hadden 

gekregen om te groeien in oppervlakte.

De Duitse verkeersdeskundige M.E. Feuchtinger maakte 

in 1958 furore met zijn ideeën over het scheiden van het 

doorgaand en het bestemmingsverkeer. In zijn opvattingen 

moest doorgaand verkeer gemeden worden uit het 

centrum, waardoor deze dichter bebouwd kon worden. Dit 

was wenselijk door de economische groei waarin de stad 

verkeerde die resulteerde in een bevolkingsgroei tot 400.000 

inwoners. Een hogere dichtheid was tevens te verkrijgen 

door het toepassen van hoogbouw in het centrum.

Eindhoven kwam in de jaren zeventig tot de overtuiging 

dat ze het multifunctionele centrum moesten worden 

voor de regio Zuidoost Brabant. Dit idee was in 1964 

geïmplementeerd in het Basisplan Binnenstad, waarin tevens 

de nadruk lag op de gedachten van cityvorming. Door het 

herlocaliseren van het Binnenziekenhuis kwam er veel ruimte 

vrij in het centrum van de stad, wat ideaal was voor het 

toepassen van ideeën omtrent dit multifunctionele centrum. 

Architectenbureau Van den Broek en Bakema werden 

aangesteld voor het ontwikkelen van dit gebied en 

presenteerde haar idee begin 1967. Hun Cityplan was 

geïnspireerd door de CIAM-gedachte. Het plan bestond uit 

een 400 meter lang gebouw met een hoogte van 40 meter 

met daaronder een tweelaagse parkeergarage. Het zou een 

combinatie van functies bevatten, waaronder

commerciële ruimtes, kantoren, woonruimtes en publieke 

functies. Hoewel dit gebouw een ruggengraat zou gaan 

vormen voor het stadscentrum, waren veel inwoners ervan 

overtuigd dat dit gebouw de verdeling tussen oost en west 

zou versterken, wat de stad niet ten goede zou komen. 

Over de # nanciële zijde en het aantal benodigde vierkante 

meters waren tevens twijfels. Van den Broek en Bakema 

benadrukte hierbij dat het complex in fases gebouwd kon 

worden en meerdere variaties mogelijk waren, waarvan de 

variatie in de presentatie het uitgebreidst was. Ondanks de 

vele klachten van bewoners, klanten en particulieren die het 

Cityplan te radicaal vonden, hebben de gemeenteraad en de 

Gedeputeerde Staten toch ingestemd met het voorstel. 

Hoewel de gemeente rekende op # nanciële steun vanuit de 

overheid, heeft deze in 1974 het Cityplan afgekeurd met als 

bezwaarpunten het overschot aan $ exibiliteit, de immens 

hoge kosten, het overschot aan capaciteit en het tekort aan 

groen. Tevens was het voor steden, door de toen heersende 

oliecrisis, niet verantwoord om grote uitgaven te doen.

Na de Tweede Wereldoorlog was er een groot tekort aan 

ingenieurs in Nederland, waarbij er behoefte was ontstaan 

voor een tweede technische hogeschool. Door de vestiging 

van grote bedrijven, zoals Philips en DAF, werd bepaald dat 

Eindhoven de locatie zou worden voor deze hogeschool. 

In 1954 werd architect S.J. van Embden aangewezen voor 

het ontwikkelen van zowel een stedenbouwkundig als een 

architectonisch plan voor de nieuw te bouwen campus.

E i n d h o v e n



VDMA | Parel aan de binnenstad 29
E i n d h o v e n

In 1974 kwamen er in de binnenstad van Eindhoven enkele 

fabrieken van Philips leeg te staan die een belangrijke 

rol spelen in de uitstraling en historie van de stad. Deze 

gebouwen hebben dan ook een nieuwe invulling gekregen 

met als uitgangspunt de architectonische kenmerken 

en kwaliteiten van het gebouw te behouden. In de 

herbestemmingsmentaliteit die toen opkomend was, kon 

Eindhoven gezien worden als voorloper.

De laatste decennia heeft het uitbreiden van de stad in 

omvang geen prioriteit, maar ligt deze bij het verdichten en 

het vernieuwen van de bestaande structuren.

Afb. 9 | Schetsmatige weergave van het cityplan voor Eindhoven
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Afb. 10 | Omvang Eindhoven omstreeks 1835

Afb. 12 | Omvang Eindhoven omstreeks 1949 Afb. 13 | Omvang Eindhoven omstreeks 1980

Afb. 11 | Omvang Eindhoven omstreeks 1921
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2.2 Morfologische groei

E i n d h o v e n

Afb. 14 | Omvang van Eindhoven van de twintigste eeuw
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2.3 Eilandenstructuur

Het is alom bekend dat de stad Eindhoven in haar historie 

een belangrijke marktstad is geweest. De handelswegen 

waren daarbij essentieel. In de loop der tijd is de stad zich 

gaan ontwikkelen rondom deze handelswegen en zijn de 

stadsuitbreidingen zich gaan vormen in de nabijheid van 

deze wegen.

Bij de vele stedenbouwkundige plannen die zijn ontworpen 

voor Eindhoven stond de infrastructuur vrijwel altijd centraal. 

De handelswegen richting de omliggende dorpen waren 

het meest begaanbaar en werden rond de achttiende 

eeuw verbreed om sneller transport mogelijk te maken 

voor de opkomende industrie. Deze wegen waren dan ook 

noodzakelijk om alle arbeiders, het goederentransport en 

de handelaren te voorzien van een open verbinding met de 

buitenwereld. 

In diezelfde periode ontwierp G.C. Kools een plan waarin 

twee ringwegen het verkeer beter zouden moeten gaan 

leiden. Dit plan werd later herontwikkeld en verwerkt 

in een nieuw plan voor drie ringwegen, waarmee het 

wegennetwerk langzaamaan verdicht raakte. Binnen 

deze ringen werd het verkeer geleid over de vroegere 

handelsroutes alsook over de nieuwe infrastructuur, 

waaronder de gebiedsontsluitingswegen.

In de huidige situatie zorgt de binnenring voor de verdeling 

van het verkeer rondom de stad en dient deze ring voor 

de vermindering van de verkeersdrukte in het historisch 

centrum.

De spoorlijn door Eindhoven heeft tevens een belangrijke rol 

gespeeld in de verdeling van de stad. De historie van de stad 

leert ons dat de verbinding tussen het noorden en het zuiden 

van Eindhoven verre van optimaal was. Voor de introductie 

van het hoogspoor was de barrière, die het spoor vormde, 

nog groter dan in de huidige situatie. Toch is de toevoeging 

van het hoogspoor, in combinatie met de verschillende 

tunnels niet dermate e" ectief geweest dat er gesproken 

kan worden van een open verbinding tussen noord en zuid 

Eindhoven.

Al deze verbindingen en barrières tezamen, resulteren in 

talrijke barrières die de samenhang van de buurten in de 

stad niet ten goede komt. Met name de drukke wegen, 

vaak ontsluitingswegen tussen de buurten in, zorgen 

voor onderlinge afstand tussen de gebieden wat zich 

vaak uit in de bestemming van een dergelijk gebied. Zo is 

Fellenoord het zakelijke district van Eindhoven, maar is het 

merendeel van de kantorencomplexen gecentreerd in dat 

gebied. Evenals het commerciële centrum in de historische 

binnenstad, dat niet meer dan enkele sporen heeft buiten 

het gebied. 

E i n d h o v e n
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Eindhoven is hierdoor te omschrijven als een stad met 

een eilandenstructuur. De gebieden tussen de drukke 

infrastructuur werken als zelfstandige eilanden, met meestal 

een eigen invulling, die maar weinig beïnvloed worden door 

de omliggende eilanden. Voor het creëren van onderlinge 

samenhang tussen buurten en wijken is het onwenselijk 

deze barrières te laten bestaan. Echter komt deze 

eilandenstructuur de charme van deze stad wel ten goede en 

is het onderdeel van de historie van de stad dat gekoesterd 

moet blijven. Mede omdat de eilandenstructuur zo diep is 

geïntegreerd in de stad, dat deze alleen kan verdwijnen bij 

een grootschalige herontwikkeling van de stad. 

E i n d h o v e n
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Afb. 15 | Satellietbeeld Tramstraatkwartier 2014



35VDMA | Parel aan de binnenstad

Het Tramstraatkwartier is een buurt ten oosten van de 

historische binnenstad en ten zuiden van de Eindhovense 

spoorlijn met een rijke industriële historie. Vele fabrieken 

en bedrijven waren gevestigd rond de Dommel, door 

de mogelijkheid die het bood om water aan te voeren 

en afvalwater in te lozen. Daarbij is de centrale ligging 

uitzonderlijk voor een niet-commerciële buurt in een grote 

Nederlandse stad.

Ten oosten van de buurt stroomt de watergang de Dommel, 

omringd met haar natuurlijke begroeiing. Deze buurt is een 

van de weinige locaties waar de Dommel een open karakter 

heeft waar uitermate van genoten kan worden. 

Opvallend is ook dat de buurt een verscheidenheid aan 

functies bezit. Dit maakt het Tramstraatkwartier tot een rijke

omgeving, die zowel functioneel kan zijn voor het centrum 

van de stad als ook de woonwijk die is ingebed in de buurt.

Door haar centrale ligging, in combinatie met haar diversiteit 

aan functies en haar verblijvingskwaliteiten, door het 

aandeel van de Dommel en haar groene omgeving, heeft het 

gebied een hoge potentie voor de stad. 

Haar industriële verleden heeft in deze wijk nog enkele 

sporen achtergelaten die bewaard moeten blijven om deze 

historie te preserveren. Tevens kent het gebied ook veel 

leegstand, waar mogelijkheden liggen voor ontwikkeling. Al 

bij al is het Tramstraatkwartier te omschrijven als een ruwe 

diamant in het centrum van Eindhoven.

T r a m s t r a a t k w a r t i e r
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3.1 Historie buurt

Het Tramstraatkwartier is een buurt waar in de loop van de 

geschiedenis grote veranderingen plaats hebben gevonden. 

Vóór de negentiende eeuw was het gebied onderdeel van 

het dorp Woensel en bestond het uitsluitend uit agrarische 

grond met een klooster voor de Augustijner kanunniken, dat 

vroeger als kasteel fungeerde.

Tot in 1808, Lodewijk Napoleon kerkhoven binnen steden 

en gemeenten verbood vanwege gezondheidsredenen, 

waren verschillende kerkhoven in het centrum van de steden 

gelegen. Buiten deze gezondheidsredenen, was er tevens 

veel beklaag door inwoners over stankoverlast. Vandaar dat 

in 1832 enkele weilanden werden gekocht door de gemeente 

voor de aanleg van een kerkhof buiten de Veste. Dit 

kerkhof werd echter gesloten in 1877 om het ruimtegebrek 

dat de groei van de stad buiten haar stadsgrenzen had 

veroorzaakt. In 1906 werd op deze locatie, op aanvraag van 

grondeigenaar A.J. Mignot, de Rai" eisenstraat gebouwd. 

In deze periode functioneerde de iets zuidelijker gelegen 

Dommelstraat als ‘Wallstreet’ van Eindhoven, waar het 

kantoorpand van de Boerenleenbank nog een restant van is.

In de tweede helft van de negentiende eeuw, werd vooral 

gebouwd langs de Dommel. In deze periode heeft het 

gebied een industrieel karakter gekregen. De Dommel 

bood de mogelijkheid om water aan te voeren, afvalwater 

in te lozen alsook om waterkracht te gebruiken voor het 

aandrijven van onder andere spinmachines. 

Vandaar dat er verschillende fabrieken en de benodigde 

arbeiderswoningen werden gevestigd. Aan de oude Veste 

werden voornamelijk villa’s van fabriekseigenaren en andere 

inwoners met aanzien gevestigd. 

In 1866 werd op Woensel’s grondgebied het eerste 

treinstation van Eindhoven gebouwd. De treinstellen werden 

getrokken door een stoomlocomotief die verbindingen bood 

richting Hasselt, Venlo en Vught. Buiten het treinvervoer 

kreeg de stoomtram in 1897 een plaats in de stad, waarvoor 

een tramremise was gebouwd in het toenmalige Woensel. 

Deze remise bestond uit twee lijnen en was eigendom 

van het trambedrijf De Meijerij. Deze heeft bestaan tot 

1934, waarna het fuseerde met verschillende andere 

trambedrijven uit Brabant tot Brabantsche Buurtspoorwegen 

en Autodiensten. Door de opkomst van autobussen werd de 

tramremise overbodig en heeft deze plaats gemaakt voor 

woningbouw aan de Tramstraat. 

Midden twintigste eeuw werd de binnenstad vergroot door 

verlegging van het spoor en station. Hierdoor werd het 

stationsplein in de wijk minder prominent voor de stad. In 

deze tijd is het merendeel van de industrie langs de dommel 

en de oude stadsgracht is na de 2e wereldoorlog verdwenen. 

In de periode hierna ontstonden gaten in het stedelijk 

weefsel door de sloop van het binnenziekenhuis aan de 

overzijde van de Vestdijk. 

T r a m s t r a a t k w a r t i e r
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De Dommelstraat is in deze periode in toenemende mate 

horecastraat geworden met aan het eind, de E! enaar als 

nieuw jeugdcentrum in de oude linnenfabriek. 

Ook ontstonden er ideeën over wonen in de binnenstad 

welke nog niet uitgevoerd werden. Echter werd eind 

20e eeuw, ten noorden van klooster Mariënhage, een 

woonwijk ontwikkeld met elk een binnenhof voorzien van 

parkeerplekken met een groene omgeving. 

T r a m s t r a a t k w a r t i e r

Afb. 16 | De oude tramremise aan de Tramstraat

Afb. 17 | Schellens fabriek aan de Dommel



VDMA | Parel aan de binnenstad38
T r a m s t r a a t k w a r t i e r

     Religie

     Winkels

     Kantoren

     Horeca & recreatie

     Wonen

     Leegstaand

Afb. 18 | Inventarisatie van de functieverdeling in de wijk
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3.2 Functieverdeling

Zoals in de historie van de wijk al aangeduid, heeft het 

Tramstraatkwartier vele gezichten gehad.  Verschillende 

functies in verschillende tijden hebben Eindhoven tot de stad 

gemaakt die het nu is.

Zoals in het diagram te zien, is de buurt ernstig verdeeld 

met wat betreft de functies die het bevat. Merendeel van de 

horeca bevindt zich rond het station aan de noordzijde van 

de buurt. De Dommelstraat, Stationsstraat en Stationsplein 

vormen dit horecacentrum. Buiten cafés en restaurants 

is er ook een bioscoop, een poolhal en enkele andere 

uitgaansgelegenheden te vinden.

Aan de rand van de Vestdijk zijn vooral kleine bedrijven 

gevestigd alsook enkele woongelegenheden. Tevens ligt 

er een hotel dat vele namen heeft gekend; Grand Hotel de 

Cocagne, Dorinth Hotel en Pullman Cocagne. Het is in 1961 

in opdracht van Philips gebouwd om haar zakelijke partners 

een tijdelijke woongelegenheid te kunnen bieden.

In het zuiden van het gebied is het rijksmonument klooster 

Mariënhage en de Paterskerk gesitueerd. Deze combinatie 

wordt deels gebruikt voor religieuze doeleinden, maar 

door de omvang van de panden is het al vaker tijdelijk 

verhuurd geweest aan bedrijven. De gemeente Eindhoven 

heeft verschillende plannen met betrekking tot een nieuwe 

invulling, maar daar wordt uitgebreid op ingegaan bij 

hoofdstuk 3.6 Gemeentelijke interesse.

Tot slot ligt er een woongebied ingesloten door de panden 

van alle eerder genoemde functies en de watergang de 

Dommel. Dit gebied bevat voornamelijk eenvoudige 

woningen met kleine groene binnenhoven ten behoeve van 

parkeergelegenheid. De woningen direct aan de rand van de 

Dommel genieten van een groene omgeving.

Los van de doeleinden van de bebouwing, staan er ook 

panden leeg in deze buurt, waaronder de oude luciferfabriek. 

Deze fabriek, waarover in hoofdstuk 4 meer, is momenteel 

verlaten en is onderdeel van het grote VDMA-terrein. Dit 

terrein bestaat uit de oude zuster# at grenzend aan de 

Vestdijk, de luciferfabriek, de naastgelegen bedrijfshal 

en een drietal parkeergelegenheden, welke alle in het 

Tramstraatkwartier liggen. Buiten de parkeergelegenheden 

van dit terrein, is de hele woonwijk voorzien van 

parkeerplekken voor omwonenden.

Al bij al is te stellen dat het tramstraatkwartier een veelzijdige 

buurt is en zijn de functies die het bevat erg uiteenlopend. 

Hierdoor heeft het gebied een heel andere ambiance dan het 

historisch centrum dat zich volledig focust op detailhandel. 

Het nieuw te ontwerpen gedeelte moet de karakteristiek van 

de buurt niet aantasten, maar een toevoeging zijn voor haar 

veelzijdigheid.

T r a m s t r a a t k w a r t i e r
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     Laagbouw

     Hoogbouw

     Overige bebouwing

Afb. 19 | Inventarisatie van de bebouwingshoogtes in de wijk
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3.3 Gebouwhoogte

Net als in veel andere grote steden, kent het Eindhovens 

centrum hoogbouw in het centrum. Sinds de cityvorming 

zijn er verschillende hoge bouwwerken ontwikkeld. 

Opvallend is dat deze hoogbouw, zoals te zien is in het 

diagram, voornamelijk gebouwd is aan de randen van 

de grote verkeersaders. Dit heeft als consequentie dat er 

langs de grote wegen, zoals in dit geval de Vestdijk en de 

Stationsstraat, talloze grote bebouwing aanwezig is die het 

verkeer als het ware begeleidt. 

Deze hoge bebouwing heeft ook nog een ander gevolg. 

Het zorgt er namelijk voor dat de achtergelegen bebouwing 

verborgen wordt, wat garant staat voor een vorm van 

privacy. Typisch is dat voor het Tramstraatkwartier, buiten 

deze bebouwing, de oostzijde van het gebied omsloten

wordt door de Dommel, die sterk begroeid is en het gebied 

voorziet van een ingesloten en verborgen karakter.

Tijdens de afstudeerperiode was er een reis gepland naar 

een metropool van een ander continent. Tokio en Kyoto, 

twee wereldsteden van Japan, zijn bezocht. Een ware 

verrijking voor de beeldvorming van een architect of een 

stedenbouwkundige. Voor het verloop van dit project is het 

bezoek aan Tokio voornamelijk interessant geweest. Met 

name door de innovatieve manier waarmee de stad omging 

met de drukte waar de stad om bekend staat. Zo bestaat 

het wegennetwerk van de stad uit een grid, met aan de 

grote wegen hoge bebouwing die de achterliggende wijk 

verbergen.

T r a m s t r a a t k w a r t i e r

Afb. 20 | Isometrie van Asakusa (JP) met de verschillende bebouwingshoogten daarin aangegeven
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Afb. 21 | De promenade naar de Senso-ji tempel in Asakusa (JP)
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Asakusa is een gebied in Tokio dat bekend staat om 

haar cultureel karakter. In het midden van de wijk ligt de 

Senso-ji tempel. Deze boeddhistische tempel is gewijd 

aan de Bodhisattva Guanyin en omringd door een groene 

parkachtige omgeving. Er omheen liggen winkels, woningen, 

hotels en eetgelegenheden. 

Om de verborgen wijk, en met name het tempelgebied, een 

duidelijke verbinding te geven met de omliggende wegen, 

zijn er grote, entrees gerealiseerd met rechte lijnen richting 

de tempel. 

Tevens heeft het terrein een grote centrale promenade met 

aan beide zijden souvenirwinkels die doorloopt en een vrije 

baan biedt tot in het hart van het tempelgebied.

De reis naar Japan heeft een beeld gegeven over de 

mogelijkheden die er bestaan om de hoogbouw aan de 

rand van een bouwblok te doordringen en een aantrekkelijk 

centrum te creëren. De entrees, alsook de kwaliteit van het 

centrum zijn essentieel voor het succes van het gebied.

T r a m s t r a a t k w a r t i e r

Afb. 22 | Foto vanuit de Senso-ji tempel richting de aantrekkelijke promenade
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     Kleine korrel

     Grote korrel

     Gevelrichting

     Overige bebouwing

Afb. 23 | Inventarisatie van de korrelgroottes en de gevelrichting van de bebouwing in de wijk
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3.4 Korrelgrootte & gevelrichting

Tot 1944 bestond de bebouwing van het Tramstraatkwartier 

voornamelijk uit fabrieken, vrijstaande villa’s herenhuizen 

en arbeiderswoningen. De schaal van deze bebouwing 

was, met uitzondering van de arbeiderswoningen, vrij 

groot in verhouding met de bebouwing van de stedelijke 

hoofdstructuur binnen de stadsmuren.

In de periode hierna, is er een schaalvergroting in bebouwing 

ontstaan. Er werd onderscheid gemaakt tussen de 

grootschalige bebouwing aan de Vestdijk en de kleinschalige 

bestaande bebouwing in de rest van de wijk. 

Na 1965 bestond het merendeel van de nieuwe bebouwing 

uit grote volumes door het verdichtingsbeleid dat destijds 

werd gevoerd. Deze periode was ook belangrijk door de 

introductie van hoogbouw in Eindhoven. 

Sinds 1985 worden er met name grote complexen gebouwd, 

zoals de E! enaar en winkelcentrum  De Heuvel. Tevens werd 

er als speerpunt van de cityvorming meer woningbouw 

toegevoegd aan de binnenstad.

Het mag duidelijk zijn dat de verschillende bouwjaren een 

relatie hebben met de korrelgrootte van de bebouwing. In 

het diagram is te zien dat de grootschalige bebouwing zich 

voornamelijk bevindt rond de Vestdijk en de Stationsstraat, in 

tegenstelling tot de kleinschalige bebouwing die in de wijk 

zelf gelegen is. Deze bevindingen komen overeen met de 

analyse ten behoeve van bebouwingshoogten.

Als gekeken wordt naar de gevelrichting, is te concluderen 

dat bijna alle bebouwing naar de openbare weg is gekeerd. 

Daarnaast is opvallend dat de gevelrichting van de 

bebouwing met een woonfunctie afgezonderd is van de 

overige bebouwing. Zo is vrijwel elke woning met zijn gevel 

gericht naar andere woningen, wat van toegevoegde waarde 

is met betrekking tot de wooncultuur. Een eventuele ingreep 

moet deze kwaliteit van de buurt niet ondermijnen, maar 

juist versterken.

T r a m s t r a a t k w a r t i e r
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     Groen

     Bebouwing

Afb. 24 | Inventarisatie van het publieke groen in de wijk
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3.5 Groenstructuur

Eindhoven behoort tot een van de vijf grootste steden van 

Nederland. In datzelfde rijtje vindt men Utrecht, Den Haag, 

Rotterdam en Amsterdam. Ondanks Eindhovens vijfde 

plaats, wat betreft aantal inwoners, is het wel de groenste 

stad van deze vijf. Dit heeft de stad voornamelijk te danken 

aan haar groene parken, zoals de Genneper Parken en het 

stadswandelpark. Echter liggen deze parken niet rond 

het historisch centrum, in tegenstelling tot een stad als 

Amsterdam met haar Vondelpark. Wel zijn er in het centrum 

van Eindhoven groene omgevingen, maar behoren deze tot 

privé-eigendom, zoals het groen aan de Villabuurt.

In het diagram hiernaast is het aandeel groen binnen het 

Tramstraatkwartier te zien. Dit is uitsluitend het publieke 

aandeel, waar omwonenden en bezoekers van de stad 

gebruik van kunnen maken.

Het grootste aandeel groen bevindt zich langs de Dommel. 

Deze waterweg is zwaar intensief begroeid aan beide zijden 

met variërende breedtes. Buiten deze groene waterweg, 

is het aandeel groen beperkt tot enkele grasvelden en 

struikgewas. Wel zijn er plannen om het klooster een andere 

bestemming te geven en de bijbehorende groene omgeving 

openbaar te maken. Dit zou een groene baan langs de 

randen van de buurt geven, waar eventueel op ingespeeld 

kan worden door deze te verlengen langs de Vestdijk. Ook 

voor deze drukke straat zijn er plannen ontwikkeld door de 

gemeente om deze te transformeren tot groene boulevard. 

Op deze transformatie alsook die van het klooster wordt in 

hoofdstuk 3.6 Gemeentelijke interesse dieper op ingegaan.

T r a m s t r a a t k w a r t i e r
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     Gemeentelijke interesse

     Overige bebouwing

Afb. 25 | Inventarisatie van de locaties met gemeentelijke interesses rond de wijk
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3.6 Gemeentelijke interesse

De gemeente is een actor in het ontwikkelen van de stad. 

Een actor met een duidelijk beeld van de kwaliteiten en 

tekortkomingen van de stad. In het ‘Stadsdeelplan en 

buurtanalyse Centrum’ spreekt de gemeente over enkele 

doelen die het heeft om de stad Eindhoven verder te 

ontwikkelen. Zo spreken zij over de noodzaak voor het 

toevoegen van meer woonruimten in het centrum en het 

tegengaan van leegstand. Tevens zien zij een essentie in het 

creëren van groene omgevingen in het centrum van de stad 

die de verblijfskwaliteit kunnen verbeteren. 

Buiten wensen, heeft de gemeente van de stad ook een 

aantal plannen in ontwikkeling die van invloed zijn op 

het projectgebied, zoals de Vestboulevard. De huidige 

Vestdijk zou transformeren tot een verkeersluwe groene 

boulevard die als barrière minder hard is dan de huidige 

structuur, waardoor het Tramstraatkwartier en de binnenstad 

onderling verbonden worden. Dit zal ook de mogelijkheid 

bieden, de groene kwaliteiten van het Tramstraatkwartier te 

verbinden met het commerciële centrum van de stad. Een 

gevolg van deze aanpassing in verkeerstoegankelijkheid, 

is het verwijderen van parkeergelegenheden aan de 

Rai# eisenstraat. Deze parkeervoorziening zou namelijk 

de verkeersluwheid van de Vestboulevard niet ten goede 

komen. 

Klooster Marienhage, dat decennialang regelmatig 

van invulling is gewisseld, zal in samenwerking tussen 

uitvaartcoöperatie DELA en Kapellerput, herontwikkeld 

worden tot ceremoniehuis, conferentiehotel en brasserie. 

Het plan omvat ook het toegankelijk maken van de 

kloostertuinen voor publiek, dat een toevoeging zou zijn 

voor het beperkte publieke aandeel groen. De transformatie 

zal nog even op zich laten wachten, echter lijken de plannen 

concreet te zijn. 

Tot slot heeft de gemeente het hanteren van 

technologie, innovatie en design als kernwaarden in de 

Centrumpro% lering hoog in het vaandel staan. Zo zijn er 

enkele workshops georganiseerd om de toekomst van de 

oude luciferfabriek te bepalen, met als voorkeur een invulling 

als startup-fabriek voor startende ondernemers. Tijdens deze 

workshops, zijn er verschillende geïnteresseerden aan het 

woord geweest, die het pand erg kansrijk achten met wat 

betreft deze nieuwe invulling.

T r a m s t r a a t k w a r t i e r
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Afb. 26 | Satellietbeeld VDMA-terrein 2014
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De verschillende analyses van het Tramstraatkwartier laten 

zien dat de onderdelen die deze buurt bevat functioneren. 

De horeca in de Dommelstraat, die parallel ligt aan de 

Stationsstraat, is een begrip in de stad. De hoge boord aan 

de Vestdijk is conform de bouw aan de overige verkeersaders 

en de woonwijk dankt haar rust aan haar ingesloten karakter, 

dat te danken is aan haar locatie en gevelrichting. 

Er is echter een deel van de buurt dat momenteel geen 

toegevoegde waarde heeft; het VDMA-terrein. Dit terrein is 

dankzij haar centrale locatie, ideaal voor herontwikkeling. 

Het bestaat momenteel uit leegstaande panden met een 

industriële achtergrond en parkeerterreinen, welke spoedig 

zullen verdwijnen door de geplande transformatie van de 

Vestdijk.

V D M A
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Afb. 27 | De binnenplaats van garagebedrijf Van der Meulen - Ansems in haar tijd van glorie

Afb. 28 | De oude voorbouw voor de bombardementen Afb. 29 | De nieuwe voorbouw na de bombardementen
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4.1 Historie Terrein

Het VDMA-terrein dankt haar naam aan de vroegere Van der 

Meulen – Ansems autogarage, die een belangrijke rol heeft 

gespeeld in de geschiedenis van de stad. Deze Ford-garage 

was merendeel van de negentiende eeuw de bestemming 

van het terrein. Alvorens dit overgenomen was door Van der 

Meulen – Ansems, heeft het gebied verschillende eigenaren 

gehad.

Zo is in 1880 de bouw gestart van een derde luciferfabriek 

door Vissers & Langemeijer. Ondanks dat de nieuwe 

fabrieken van Vissers & Langemeijer grootser en moderner 

waren dan de fabrieken van concurrenten, konden zij deze 

concurrentiestrijd niet aan, waarna de fabriek vier jaar 

later werd overgenomen door de ! rma Mennen & Keunen. 

Zij bezaten in deze tijd ook twee andere vestigingen, die 

enige tijd na de overname van de luciferfabriek waren 

verhuisd naar één nieuw pand. Tot 1916 was de voormalige 

lucifersfabriek overgenomen door boek- en steendrukkerij 

Schäfer & Co en sigarenfabriek Meijer, Blomhof Jzn.

Het autobedrijf Van der Meulen – Ansems bestond al sinds 

1886 en was opgericht door J. van der Meulen. Het bedrijf 

liep dermate goed, dat het toe was aan een uitbreiding 

en in 1916 de luciferfabriek overnam van de toenmalige 

gebruikers. Tevens wist het bedrijf, na de sluiting van de 

tramremise, een terrein van de Meijerijsche Tramweg 

Maatschappij te bemachtigen. Zij hebben later, door 

de koop van het naastgelegen pand Apollo’s Lust, dat 

destijds fungeerde als sociëteitsgebouw van de Koninklijke 

Harmonie, het bedrijf uitgebreid. 

In 1929 is er een blok aan de bestaande bouw van de 

lucifersfabriek gebouwd, waardoor het pand verdubbelde in 

oppervlakte. In datzelfde jaar werd ook al een bouwaanvraag 

ingediend voor het toevoegen van een eenlaagse fabriekshal 

ten zuidoosten van het bestaande pand. 

In 1944 werd, net als de Philipsfabrieken, de bebouwing 

aan de Vestdijk door een bombardement deels vernietigd, 

waaronder ook delen van de luciferfabriek en het voormalig 

pand van Apollo’s Lust. Aan de rand van de Vestdijk is in 

1959 een nieuw pand gebouwd. Dit was de Zuster% at, 

die nodig was als woonruimte voor zusters die aan de 

overzijde werkzaam waren bij het Binnenziekenhuis. Bij de 

vorm van het gebouw was uitgegaan van de situatie vóór 

het bombardement waarbij de voorbouw het bestaande 

bedrijfsterrein afsloot en op de begane grond een doorgang 

bood naar het binnenterrein van het bedrijf. In het ontwerp 

van de zuster% at is de invloed van de wederopbouw duidelijk 

zichtbaar door haar strakke betonnen gevels op kolommen 

van ditzelfde materiaal. 

In 2009 gaat het bedrijf van Van der Meulen – Ansems failliet 

en komt het pand leeg te staan. De zuster% at was haar 

bestemming reeds kwijtgeraakt door de sluiting van het 

Binnenziekenhuis, waarna het in 1980 werd gekraakt en tot 

op heden wordt gebruikt als studentenhuisvesting.

V D M A
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4.2 Bouwkundige kwaliteit

Het VDMA-terrein bestaat uit verschillende panden, waarvan 

de waarde voor de Eindhovense historie hoog is. Buiten 

het feit dat de luciferfabriek één van de weinige industriële 

overblijfsels is die de stad heden ten dage kent, zijn 

verschillende elementen van de bebouwing ook getaxeerd 

op waarde tijdens een bouwhistorisch onderzoek in opdracht 

door de gemeente Eindhoven.

De bakstenen gevels van de luciferfabriek zijn kenmerkend 

voor de negentiende-eeuwse fabrieksbouw. De 

draagconstructie, bestaande uit gietijzeren kolommen met 

stalen onderslagbalken, is tevens typisch voor de industriële 

architectuur van deze periode.

Voor de bedrijfshal geldt, dat de in bijzonder goede staat 

verkerend stalen vakwerkbouw van het pand uiterst 

zeldzaam is in Nederland. Dit maakt dat de industriële 

bebouwing zowel een hoge architectonische- als 

bouwhistorische waarde bevat.

De stedenbouwkundige waarde van het ensemble is 

voornamelijk te danken aan de kenmerkende situering van 

de fabriek ten opzichte van de Vestdijk. Typisch voor deze 

periode in de geschiedenis, is de afstand tussen fabrieken en 

de singels, om zo de rand van de stadskern te voorzien van 

representatieve woningen.

Voor Eindhoven is de luciferfabricage een begrip geworden 

door de rol die deze heeft gespeeld in de industriële historie

van de stad. De luciferfabriek aan de Vestdijk is het enige 

restant van deze bedrijfstak.

Tegenover de locatie van het voormalige binnenziekenhuis 

ligt de zuster# at, die, na de Tweede Wereldoorlog, 

als voorbouw heeft gediend voor de achterliggende 

luciferfabriek. Deze # at is de enige overgebleven verwijzing 

naar het binnenziekenhuis, sinds de vervanging van het 

pand voor het winkelcentrum De Heuvel.

De galerij# at met op de begane grond enkel de 

trappenhuizen is een representatieve weergave van 

etagebouw uit de wederopbouwperiode. De entrees van 

deze trappenhuizen zijn voorzien van kleurrijke keramische 

reliëfs die een hoge kunsthistorische waarde bevatten.

De lichte set-back van de # at ten opzichte van de overige 

bebouwing aan de Vestdijk is van hoge stedenbouwkundige 

waarde. Zo impliceert deze terugval een entree of doorgang 

die in dit geval ook bestaat richting het binnenterrein van het 

voormalige autobedrijf.

Het preserveren van bovenstaande elementen is wenselijk. 

Met name de hoofdvorm en de geschiedenis die het met 

zich meedraagt is essentieel voor het behoud van de 

Eindhovense historie. En zolang enkele sporen van de 

typische negentiende-eeuwse bouwmethodiek bewaard 

blijven, kunnen sommige bouwkundige kwaliteiten 

gedeeltelijk worden aangepast of verwijderd.

V D M A
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Afb. 30 | De monumentale wand van de bedrijfshal

Afb. 32 | De dakconstructie van de bedrijfshal

Afb. 31 | De kunsthistorische keramische entrees van de zuster! at

Afb. 33 | De dakconstructie van de luciferfabriek

Afb. 34 | Een schematische weergave van de constructie van de luciferfabriek en de naastgelegen bedrijfshal
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5.1 Concept

De eilandenstructuur van Eindhoven zorgt voor 

verscheidenheid in de karakters van de buurten. Waar de 

historische binnenstad gericht is op bezoekers en drukte, is 

het naastgelegen Tramstraatkwartier erg rustig van karakter. 

Uit de analyses komt naar voren dat deze verschillen in 

ambiance de stad te goede komt en het Tramstraatkwartier, 

ondanks haar centrale ligging, als een rustige omgeving te 

omschrijven is.

Echter is de overschakeling van de drukke binnenstad naar 

de rustige omgeving langs de Dommel niet gefaciliteerd. 

De toevoeging van de groene Vestboulevard die op het 

programma staat bij de gemeente biedt de mogelijkheid 

om de drukke binnenstad min of meer te koppelen aan het 

Tramstraatkwartier.

Hieruit volgt het concept, waarbij de drukte van het centrum 

afgebouwd wordt tot een rustige groene omgeving die in 

het centrum enigszins ontbreekt. Vanuit de, aan de Dommel 

gelegen, woonwijk gezien, wordt de drukte langzaam 

opgebouwd en fungeert het gebied als een bu! er. Binnen 

die bu! er kan een enclave gecreëerd worden die zowel voor 

de drukke binnenstad als voor de rustige woonwijk dient.

Het voormalige terrein van het autobedrijf Van der Meulen – 

Ansems heeft momenteel een invulling die de buurt niet ten 

goede komt. De leegstaande panden in combinatie met de 

te vervallen parkeerterreinen bieden een ideale locatie voor 

een interventie, waardoor het VDMA-gebied te bestempelen 

is als een ruwe diamant die getransformeerd kan worden tot 

een verborgen parel in het centrum van de stad.

Verschillende pleinen, evenals de bestemmingen van de 

te transformeren en toe te voegen bebouwing, moeten de 

gelaagdheid in privacy en drukte waarborgen. Een mix van 

woningbouwtypen en andere bestemmingen moet deze 

versterken. Zo kan het VDMA-terrein, na decennia, weer een 

waardevolle rol gaan innemen voor de binnenstad.

V i s i e

Afb. 35 | Concept op basis van gelaagdheid

Huidige situatie: 
Harde grens scheidt de stadsdrukte van de rustige wijk

Toekomst: 
Verloop in drukte en privacy door het aanbrengen van extra lagen
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5.2 Ambitie

Het is belangrijk dat de uitwerking van deze 

ontwerpopdracht bij kan dragen aan het verbeteren van 

de manier waarop de stad Eindhoven beleefd wordt. Het 

masterplan voor het gebied moet daarvoor een goede 

aansluiting hebben op de bestaande hoofdstructuur van 

haar omgeving, terwijl het tegelijkertijd een toevoeging 

moet bevatten voor de stad. 

Eindhoven kent heden ten dage geen groene omgeving 

in het centrum van de stad die publiektoegankelijk is. Een 

locatie om te genieten van de rust in het drukke centrum 

zou daarom een geweldige toevoeging zijn voor Eindhoven. 

Wonen in het centrum is ook een belangrijk agendapunt 

voor de stad. De ambitie is om het wonen te combineren 

met de eerder genoemde groene omgeving op een centrale 

locatie die voor iedereen toegankelijk is. Zo kan een bu! er 

gecreëerd worden in het plangebied die heerlijk is om aan te 

wonen, maar tevens een manier biedt voor omwonenden en 

bezoekers om te ontsnappen aan de stadsdrukte.

De harde grens van de drukke binnenstad naar de rustige 

omgeving zal worden opgevangen door enkele pleinen 

met daaraan woongelegenheid, werkgelegenheid en 

eetgelegenheid. De bestemmingen van de pleinen komen 

voort uit de bestemmingen van de omliggende bebouwing.

Desalniettemin is het essentieel voor het behoud van de 

identiteit van het Tramstraatkwartier, om de kwaliteiten van 

haar bestaande structuur te behouden. Zo is het ondenkbaar 

dat het industriële karakter en de historische waarden van

de luciferfabriek verloren gaan. Waarmee tegelijkertijd 

ook het laatste spoor van de luciferfabricagegeschiedenis 

van Eindhoven zou verdwijnen. Door het verdwijnen van 

de parkeerplaatsen van het terrein is er de mogelijkheid 

de historie van de tramremise ook te benadrukken op die 

locatie. 

Daarbij is de kwaliteit van het woongedeelte dat deze 

afgezonderd is van de overige bebouwing door de 

hoogbouw aan de Vestdijk en de gevelrichting van de 

woningen. De privacy van de woningen aan de Tramstraat 

en de woonstraten richting de Dommel is ongekend en het 

behoud hiervan van belang.

De handhaving van de horeca aan de Dommelstraat is van 

essentieel belang voor het functioneren van de stad. Echter is 

een aantrekkelijke verblijvingsplaats niet te realiseren zonder 

enige vorm van horeca toe te voegen. Om overlapping van 

functies te vermijden is het interessant om de horeca in het 

plangebied te voorzien van een groene omgeving, waardoor 

dit terrein ondanks de horeca-link met de Dommelstraat, ook 

een eigen unieke identiteit bezit.

De zuster# at zal zijn functie behouden als voorbouw en 

entree voor het nieuwe VDMA-terrein. De lichte set-back die 

de # at heeft is een subtiele hint dat er iets gaande is, waarbij 

de open kolomstructuur zichtlijnen vanaf de Vestboulevard 

toelaat richting het terrein. Daarnaast zou het verdwijnen 

van de kleurrijke keramische entrees een gemis zijn voor de 

vertegenwoordiging van de Eindhovense geschiedenis.
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Afb. 36 | De moderne woningbouw aan de Wilhelminastraat Afb. 37 | De repetitieve gevel van het appartementencomplex

Afb. 38 | Overzicht van het plangebied van La Cour Bleue
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6.1 La Cour Bleue, Weert

La Cour Bleue is een multifunctioneel bouwproject, 

ontworpen door Ritzen Architecten. Zij hebben aan de 

Wilhelminasingel, tegenover het in 2014 gerealiseerde 

stadhuis, een woonomgeving met enkele commerciële 

ruimten ontworpen.

Het plan bestaat uit twee plandelen. Het ene deel bestaat 

uit een gebouw dat, op de commerciële begane grond na, 

volledig bestaat uit appartementen. Het andere deel bestaat 

uit stadswoningen die aan een intiem publiektoegankelijke 

binnentuin grenzen. Een tweelaagse parkeergarage dient 

voor de bewoners en andere vergunninghouders.

In haar architectuur maakt het appartementencomplex een 

duidelijk onderscheid tussen de commerciële begane grond 

en de overige verdiepingen. Waar verticaliteit, verkregen 

door de seriematige hoge gevelopeningen, centraal staan 

voor de appartementen is deze op de begane grond 

uitsluitend herkenbaar in de kolomstructuur. Het langgerekte 

balkon op de eerste verdieping zorgt samen met de glazen 

toplaag van de bebouwing voor het creëren van één geheel.

Tevens is interessant hoe het plan ruimte heeft gemaakt 

voor het creëren van een groene binnentuin in het centrum 

van de stad. Door het ensemble van de bebouwing is een 

intieme binnentuin ontstaan die een werkelijke toevoeging 

is voor de omwonenden. De groene omgeving is publiekelijk 

toegankelijk, maar staat niet in een duidelijke open 

verbinding met de openbare ruimten, waardoor een rustig 

karakter gegarandeerd wordt.

R e f e r e n t i e p r o j e c t e n
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Afb. 39 | Overzicht van het plangebied van Tondelier

Afb. 40 | Het behoud van de industrialiteit in een moderne herbestemming
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6.2 Tondelier, Gent

Tondelier is een bouwproject in Gent met een 

multifunctioneel karakter, ontworpen door een 

architectenteam van verschillende Belgische architecten en 

het Nederlandse architectenbureau RAPP+RAPP, waarvan de 

volgende omschrijving is overgenomen;

Aan de noordelijke rand van het centrum van Gent wordt, 

op de voormalige Gasmeterlocatie de wijk Tondelier 

gerealiseerd. De voormalige Gasmeterlocatie is een 

‘Brown! eld’ waar in het verleden een gasfabriek, een 

telecomfabriek en een meelfabriek hun plaats hadden. 

De twee monumentale gashouders en de voormalige 

meelfabriek zijn de stille getuigen van het industriële 

verleden van dit projectgebied.

De stedenbouwkundige uitleg van Tondelier is gebaseerd 

op de aanwezige negentiende-eeuwse stadsuitleg van de 

Rabotwijk, zonder deze letterlijk te kopiëren. Rondom een 

centraal park van 1,6ha liggen vier gesloten bouwblokken. 

Middels spie-vormige open ruimten is het centrale park

verbonden met het omliggend stedelijk weefsel. De 

bouwblokken zijn onderverdeeld in kleinere bouwkavels 

die programmatisch worden ingevuld met grotere 

appartementengebouwen, townhouses en grondgebonden 

woningen. Naast woningen vinden ook een sporthal, 

jeugdlokalen, een kinderdagverblijf, kantoren en een 

combinatie van wonen en werken hun plaats in Tondelier.

De architectuur van dit project is nog niet uitgewerkt, 

maar de omgeving en de verdeling van de verschillende 

bouwfuncties zijn interessant. In het plan wordt een 

woonomgeving gerealiseerd waarbij er ook ruimten vrij zijn 

gelaten voor sport- en werkvoorzieningen. Daarbij hebben 

de verschillende bouwblokken elk een eigen binnentuin en 

een gemeenschappelijk park ter beschikking.

De twee industriële panden, die gehandhaafd blijven in 

het nieuwe plan, worden ingevuld als loftgebouw. In de 

overige bebouwing ten behoeve van woonruimten, worden 

appartementen gerealiseerd.

R e f e r e n t i e p r o j e c t e n
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Afb. 41 | Overzicht van het masterplan gezien vanuit het noordoosten
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Afb. 42 | Overzicht van het masterplan gezien vanuit het zuidoosten
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7.1 Omgeving

Het masterplan voor het gebied omvat het VDMA-terrein en 

haar omliggende straten. Dit plan is dan ook voornamelijk 

gelinkt aan de bestemmingen van de bebouwing rondom 

het VDMA-gebied, waardoor het plan geïntegreerd is in de 

stedenbouwkundige context van het Eindhovens centrum. 

In de oude situatie is het projectgebied niet geheel 

verbonden aan elkaar. Dit is te wijten aan de luciferfabriek, 

bedrijfshal en stenen muren, die het terrein in drie duidelijke 

delen splitst. Buiten de voormalige eigenaar, lijken de losse 

delen geen relatie met elkaar te hebben. 

In het masterplan zijn deze losse delen gekoppeld, zodat 

de bestemmingen van het terrein en haar bebouwing 

via meerdere toegangswegen bereikbaar zijn. Deze 

toegankelijkheid draagt bij aan de integratie van een nieuw 

gebied in de bestaande context.

De Vestdijk krijgt een groene make-over waarbij de 

verkeersdrukte van deze ringweg wordt beperkt. Deze 

verkeersluwheid vermindert de barrière die de Vestdijk 

vormde en biedt de mogelijkheid het Tramstraatkwartier te 

betrekken bij het centrum. 

Bij het ontwikkelde plan, zal vanuit de Rai# eisenstraat een 

open verbinding gecreëerd worden. Een opening tussen 

de stedelijke structuur biedt de ruimte voor een groene 

interventie die aansluit op de andere elementen van het 

nieuwe plan.

Een derde entree in het gebied wordt gerealiseerd aan de 

Tramstraat. Hier biedt een looppad de entree van het terrein, 

langs een beboste omgeving, die de autonomiteit van de 

wijk behoudt door als groene barrière te dienen. 

De bestaande parkeervoorzieningen in het projectgebied 

worden verwijderd, echter vereist de nieuwe invulling van 

het terrein een parkeervoorziening. Deze zal in de vorm van 

een ondergrondse parkeergarage terugkomen. De entree 

van deze garage bevindt zich aan de noordzijde van de 

luciferfabriek, waar een hellingbaan het verkeer ondergronds 

brengt.

M a s t e r p l a n
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7.2 Plangebied

Door de lichte set-back, die het gebouw heeft ten opzichte 

van de overige bebouwing aan de Vestdijk, in combinatie 

met haar karakteristieke waarden, zal de zuster! at 

gehandhaafd blijven. De invulling van dit pand zal bestaan 

uit studentenwoningen en woningen voor ondernemers die 

in de luciferfabriek werkzaam zijn. Verder zal deze ! at voor 

het gebied als entreegebouw aan de Vestboulevard gaan 

fungeren. Hierdoor ontstaat een heldere verbinding tussen 

winkelcentrum De Heuvel en het projectgebied. 

De luciferfabriek zal ingevuld worden als startup-fabriek met 

aan de voorzijde, gezien vanaf de zuster! at, een kantine die 

zowel voor het personeel van de fabriek, als voor bezoekers 

toegankelijk is. Tevens is de entree van de parkeergarage 

geïntegreerd in dit pand. De zijde van de startup-fabriek is 

voorzien van een glazen open gevel met uitzicht over het 

activiteitenplein.

De voormalige bedrijfshal zal deels worden afgebroken, 

waarbij de karakteristieke voorgevel van dit pand 

gehandhaafd blijft, alsook de spanten en de vakwerkliggers 

van het middelste zadeldak. De kale gevel zal fungeren als 

entree voor het achterliggende plein, waar de restanten van 

het zadeldak behouden blijven in de vorm van een grote 

glazen overkapping.

De drie woningen aan de Rai# eisenstraat hebben geen 

monumentale toevoeging voor de stad. Wel zullen de 

woningen gehandhaafd blijven, waarbij het noordelijke pand 

zijn originele bestemming als beveiligingsbedrijf behoudt en 

de andere twee panden gecombineerd worden door middel 

van een glazen serre, die een invulling krijgt als restaurant 

aan een groene omgeving.

Nieuwbouw wordt toegevoegd in de vorm van een 

woongebouw, dat de stad zal voorzien van zeventien lofts. 

Het pand is evenwijdig aan de bestaande luciferfabriek en 

deze creëren samen, door de te vergelijken materiaalsoort, 

omvang en oriëntatie, een mooi ensemble. Tevens zorgt 

deze oriëntatie voor het afschermen van de achterliggende 

woonwijk. 

Aan de achterzijde van de bebouwing van de Tramstraat, 

zullen vierentwintig parkwoningen worden gebouwd die in 

een groene omgeving afgescheiden worden van de drukte 

van de binnenstad.

M a s t e r p l a n



VDMA | Parel aan de binnenstad72
L a n d s c h a p



73VDMA | Parel aan de binnenstad
L a n d s c h a p



VDMA | Parel aan de binnenstad74

1

2

3
4

5
0 25m 50m

Afb. 43 | Indeling van het plangebied
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8.1 Overzicht

Het centrum van Eindhoven staat niet bekend om haar 

groene stadscentrum en zal daar voorlopig ook niet om 

bekend staan. Echter is het wel mogelijk en zelfs gewenst 

om het aandeel groen in de binnenstad te verhogen. De 

Dommel-zone is, met haar groene oevers, op dit moment 

het groenste deel van het stadscentrum. Door middel van 

het nieuwe ontwerp voor het VDMA-terrein, in combinatie 

met de plannen voor het klooster Mariënhage, ontstaat een 

groene link vanuit de Dommel. Deze verhoogt de rust in 

de tussenliggende woonwijk en voegt kwaliteit toe aan de 

binnenstad.

De harde grens tussen het historische centrum en 

het Tramstraatkwartier, zal worden vervaagd door de 

toevoeging van de Vestboulevard. Hierdoor ontstaat de 

mogelijkheid het stadscentrum te linken aan de overgelegen 

buurt. Echter is het privacy- en drukteverschil tussen de 

twee buurten dermate hoog, dat de indeling van het 

projectgebied voorzien moet worden van een gelaagdheid 

met betrekking tot privacy en drukte. Hierdoor zal het 

VDMA-terrein weer van toegevoegde waarde zijn voor het 

Eindhovens stadscentrum. De indeling van de landschappen 

van het projectgebied spelen een belangrijke rol bij het 

verwezenlijken van deze concepten. 

Het projectgebied is onderverdeeld in vijf gebieden, waarvan 

de functies erg uiteenlopen. De oorzaak hiervan ligt deels bij 

de overgang in privacy en drukte. Buiten deze vijf gebieden, 

zijn de paden en doorgangen tussen deze gebieden 

belangrijk voor het functioneren van het projectgebied. Het 

landschap van het terrein bestaat uit;

 

 1 Entreeplein

 2 Activiteiten/marktplein

 3 Binnentuin

 4 Stadsparkplein

 5 Bosrijkplein

Tot slot is er een ondergrondse parkeervoorziening 

opgenomen in het plan., welke noodzakelijk is voor het 

functioneren van het gebied.

L a n d s c h a p
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Afb. 44 | Het entreeplein
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8.2 Entreeplein

Wanneer men het VDMA-terrein betreedt via de zuster! at 

komt men bij een klein plein uit. Dit plein functioneert 

als een entreeplein, waar omwonenden en personeel van 

de startup-fabriek de mogelijkheid hebben om zich te 

ontspannen en eventueel werk te verzetten in de openlucht. 

Tevens is het plein verbonden aan het terras van de kantine, 

gevestigd in de oude luciferfabriek. Het terrein heeft een 

stedelijk karakter met enkele zitplekken in een ietwat groene 

setting. 

L a n d s c h a p
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Afb. 45 | Het activiteitenplein
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8.3 Activiteitenplein

Het entreeplein en het activiteitenplein zijn uitsluitend 

gescheiden door middel van de gemetselde voorgevel van 

de oude bedrijfshal. Dit activiteitenplein is verder omsloten 

door het woongebouw, de luciferfabriek en een groene 

barrière in de vorm van een groene haag en bomen. 

Het plein dient, zoals de naam al zegt, voornamelijk voor 

het laten plaatsvinden van activiteiten, zoals exposities 

en markten. Een centrale overkapping geeft hierbij de 

mogelijkheid om bij slecht weer te schuilen, alsook kleine 

activiteiten onder te plannen. Door het open karakter en 

de bestemming van het plein past deze bij het drukke 

stedenbouwkundige centrum van de stad. Een bomenrij aan 

weerszijde functioneert als lichte barrière, die de omliggende 

woon- en werkfunctie van enige vorm van privacy voorziet. 

De minimaal verhoogde entrees van het woongebouw 

versterken dit.

L a n d s c h a p
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8.4 Binnentuin

Alvorens de rustige binnentuin te kunnen bereiken zijn er 

overgangsgebieden die voor de gelaagdheid in privacy 

en drukte zorgen. Zo is de binnentuin omringd door hoge 

groene hagen en heeft deze drie entrees. Eén daarvan is de 

overgang van het activiteitenplein naar de binnentuin, welke 

verzacht wordt door de toevoeging van bomen op een plein 

met een stedelijk karakter, omgeven door groene hagen. 

Een andere mogelijkheid om de binnentuin te bereiken 

is via het terras van het luxe restaurant. Het terras heeft 

namelijk, door het plaatselijk verlagen van de haag, een 

prachtig uitzicht over de binnentuin, welke via kleine trappen 

bereikbaar is. De derde toegang tot het plein is langs het 

noorden van het plangebied, waarbij een opening in de haag 

de mogelijkheid geeft de binnentuin te bereiken.

L a n d s c h a p
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Afb. 46 | De binnentuin
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De binnentuin is verlaagd ten opzichte van het maaiveld, 

waardoor er een afstand gecreëerd wordt tussen de 

looppaden, die een doorstroomfunctie hebben, en de rustige 

binnentuin, die puur dient als een enclave in de drukke 

binnenstad. Het hoogteverschil wordt overbrugd met een 

trapsgewijze daling rond de tuin die de mogelijkheid biedt 

het looppad te verlaten en de binnentuin te betreden.

De binnentuin is parkachtig ingedeeld, met een looppad en 

verschillende beelden, die verwijzen naar de historie van de 

tramremise, die op die locatie heeft bestaan. De aangelegen 

parkwoningen zijn gescheiden van het looppad dankzij een 

lichte verhoging van hun entrees. In de noordoost hoek van 

het plan is een speelplek bedacht, waar alle omwonende 

kinderen gebruik van kunnen maken. 

L a n d s c h a p
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Afb. 47 | Het stadsparkplein
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8.5 Stadsparkplein

Het stadsparkplein is niet zo zeer een plein, maar meer 

een overgangsgebied vanuit de noordwest entree van 

de binnentuin. Alvorens de bezoekers van de tuin in een 

stedelijke omgeving terecht komen is een parkachtig 

tussengebied ontworpen. Dit gedeelte van het plan is 

aangekleed met bomen en zitbanken, waar omwonenden, 

bezoekers en arbeiders kunnen lunchen en genieten van hun 

vrije tijd. Deze parkachtige omgeving draagt ook bij aan de 

rustige en luxe sfeer rond het restaurant.

L a n d s c h a p
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Afb. 48 | Het bosrijkplein
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8.6 Bosrijkplein

Ten zuiden van het woongebouw is ook een plein 

gerealiseerd. Het plein dient zowel als groene barrière 

tussen het activiteitenplein en de woningbouw aan de 

Tramstraat, alsook als rustige achtertuin voor de bewoners 

van het woongebouw. Het gebied wordt aangekleed met 

vele bomen die het plein een bosachtige ambiance geeft. 

Een pad loopt hierlangs af, van het activiteitenplein naar de 

achtergelegen woonwijk.

L a n d s c h a p
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8.7 Parkeergarage

Los van de aanwezige pleinen in het gebied is er een 

parkeervoorziening opgenomen voor bewoners, werknemers 

en bezoekers van het terrein. De garage heeft plaats voor 

226 voertuigen en is bereikbaar via de Rai! eisenstraat. Een 

hellingbaan leidt de voertuigen onder de luciferfabriek door. 

Bij het te voet verlaten van de parkeergarage kan dit via het 

trappenhuis dat uitkomt in de luciferfabriek aan de zijde van 

het activiteitenplein.

L a n d s c h a p
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Afb. 49 | Indeling van de parkeergarage
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9.1 Algemeen

In dit gedeelte van het verslag, wordt uitsluitend ingegaan 

op de bebouwing die architectonisch uitgewerkt is. 

Dit betreft het woongebouw en de parkwoningen. De 

overige bebouwing wordt kort behandeld in hoofdstuk 7.2 

Plangebied. 

Typisch voor de bebouwing aan de Vestdijk is haar stedelijk 

karakter. De hoogbouw vormt één front, waarbij de Zuster" at 

een entree tot het gebied biedt. De woonwijk, oostelijk 

gelegen daarvan, heeft een heel andere uitstraling, dat 

eerder een dorpskarakter bezit. De twee-  tot drielaagse 

geschakelde bebouwing behoeft privacy om dit karakter 

te behouden. De bebouwing op het projectgebied is 

aangepast op de gelaagdheid in privacy en drukte die de 

pleinen bezitten en versterkt hun ambiance, waardoor 

de stedenbouwkundige gelaagdheid van het plan, een 

verbinding creëert tussen de uitlopende karakters van de 

omliggende bebouwing.

De materiaalkeuzen voor het woongebouw en de 

parkwoningen zijn deels gebaseerd op de bouwmaterialen 

van de luciferfabriek. De bakstenen gevels van dit industriële 

monument zijn karakteristiek voor de negentiende-eeuwse 

industrie. Om het VDMA-terrein en haar nieuwe bebouwing 

te linken aan de historie en tevens een ensemble te laten 

creëren, is het hoofdmateriaal voor de bebouwing baksteen. 

De hellende daken van de nieuw te bouwen panden zullen 

wel verschillen van de industrieel historische panden. 

Deze zullen bestaan uit antraciete zinken daken, waarvan 

de verticaliteit van de panelen, de verticaliteit van de 

bebouwing versterkt. Ook zorgt dit materiaal bij kleine 

stukken dak, in tegenstelling tot dakpannen, voor een rustig 

beeld.

A r c h i t e c t o n i s c h   o n t w e r p
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Afb. 50 | 3D-impressie binnentuin met aanliggende parkwoningen
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9.2 Parkwoningen

Aan de rand van de binnentuin zijn vierentwintig 

eengezinswoningen gebouwd die deze als een wand 

begrensd. Hierdoor worden de hekwerken aan de 

achtertuinen van de bebouwing aan de Dommelstraat en 

de Tramstraat afgeschermd, wat de binnentuin een veel 

gezelligere ambiance meegeeft. Buiten het e! ect dat de 

woningen op hun omgeving hebben, genieten deze panden 

tegelijkertijd ook van de rustige omgeving van de groene 

binnentuin, die een ideale wooncultuur biedt. Hierdoor, 

bestaat de enclave in de drukke binnenstad, niet alleen 

uit een groene omgeving ten behoeve van ontspanning, 

maar biedt het ook een ontspannende woonsituatie. Het 

hoogteverschil tussen de binnentuin, het looppad en de 

kleine voortuinen van de parkwoningen, in combinatie met 

het hekwerkje aan de rand van de voortuin, dient enkel voor 

de scheiding tussen de meer publieke ruimten en de meer 

private ruimten en de aanduiding van deze verschillen.

Bij de vormgeving van deze parkwoningen is rekening 

gehouden met de beperkte daglichttoetreding die sommige 

woningen door hun oriëntatie hebben. Om de tweelaagse 

woningen te voorzien van extra daglicht, hebben de 

panden hun uiterlijk te danken aan een afgeleide vorm 

van de luciferfabriek. De afgeschuinde hoeken en het 

lichte zadeldak komen ten goede bij het laten doorlopen 

van de gevelopeningen op de eerste verdieping. Hierdoor 

ontvangen de slaapkamers op de eerste verdieping meer 

dag- en zonlicht, waardoor de ruimten meer open zijn. 

De gevels van de woningen hebben een modern uiterlijk 

door de rechte gevelopeningen die tevens door hun 

rechthoekige vorm toevoegen aan de verticaliteit van de 

gevels. Het raamkader op de eerste verdieping verbreekt 

de uniforme gevelopeningen die alle in een vast grid 

geplaatst zijn. De lichte gevel in combinatie met de donkere 

kozijnen en het raamkader, zorgen voor een contrast dat de 

speelsheid van de gevel ten goede komt. De Franse balkons, 

bevestigd aan de ramen op de eerste verdieping bieden de 

mogelijkheid een volledig open verbinding te creëren met 

de parkachtige binnentuin alsook met de achtertuin.

A r c h i t e c t o n i s c h   o n t w e r p
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Afb. 51 | Voorgevel parkwoningen

Afb. 52 | Achtergevel parkwoningen
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Afb. 53 | Linkerzijgevel parkwoningen
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Afb. 54 | Plattegrond begane grond parkwoningen
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Afb. 55 | Plattegrond verdieping parkwoningen
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Afb. 56 | Doorsnede van de binnentuin met parkwoningen
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9.3 Loftcomplex

Tegenover en evenwijdig met de oude luciferfabriek is een 

zeventien lofts tellend woongebouw ontwikkeld, waarvan 

drie luxere varianten en twee penthousen met dakterrassen. 

Het pand heeft een seriematige plattegrond, waarvan de 

bovenste verdieping afwijkt. Deze heeft, in tegenstelling tot 

de andere etages, een groter vloeroppervlak en een grotere 

buitenruimte ter beschikking.

Het vier verdieping tellende woongebouw, exclusief berging, 

heeft een stedelijk karakter door haar hoogbouw en versterkt 

de stedelijkheid van het activiteitenplein, terwijl tegelijkertijd 

de privacy van de bestaande woonwijk behouden blijft 

door de afstand waarop het woongebouw van de woonwijk 

af ligt. Om de bewoners van de appartementen op de 

begane grond hun privacy en veiligheid aan het drukke 

activiteitenplein te garanderen, ligt de vloer op twee meter 

boven het maaiveld. Dit heeft tevens als voordeel dat de 

bewoners een mooi overzicht hebben over het plangebied.

Door het activiteitenplein aan de voorzijde en het 

bosrijkplein aan de achterzijde heeft het loftcomplex de 

mogelijkheid om zowel te genieten van de stedelijke drukte 

als van de gezonde rust in een boomrijke omgeving.

 

De basisvorm van het loftgebouw is rechthoekig met de 

toevoeging van een set-back met een zadeldak. De entrees 

voor het benaderen van de trappenhuizen en liften, alsook 

de begane grond van het pand, zijn licht geëxtrudeerd, 

waardoor er diepteverschil in de gevel wordt gecreëerd. De 

verbinding van de trappenhuizen met de begane grond van 

de bebouwing, in combinatie met de doorlopende dakvorm, 

maken van de nieuwe bouwvorm een samenhangend 

geheel.

De voorgevel van het woongebouw is repetitief ingedeeld 

door middel van seriematige aspecten zoals Franse balkons 

en raampartijen. De steense gevels van de lofts zijn 

afgewisseld met de trappenhuizen, die voornamelijk uit glas 

bestaan, wat zowel voor een contrast zorgt als voor een link 

naar de industriële architectuur. Door a" opend gebruik van 

de Franse balkons, naarmate de hoogte van verdieping, krijgt 

het woongebouw een steeds meer open karakter.

Elke loft is voorzien van een balkon aan de achterzijde van 

het pand, welke gescheiden wordt door middel van een mat 

glazen scherm aan de ene zijde en een open verbinding 

aan de andere. De vloervelden van de balkons aan de 

achterzijde zijn van beton gelaten voor het breken van 

de bakstenen gevel. Aan deze gevel is de seriematigheid 

van het geheel duidelijk zichtbaar, welke refereert naar 

de industriële historie van de stad. De set-back van de 

penthousen wijkt hier van af door het langgerekte balkon dat 

de losse repetities van de overige lofts in de gevel met elkaar 

verbindt. Beide luxe appartementen zijn voorzien van een 

loggia die volledig omsloten is door glazen gevels, waardoor 

de set-back een accent krijgt van glas.
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Afb. 57 | Rechterzijgevel loftcomplex

Afb. 58 | Linkerzijgevel loftcomplex
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Afb. 59 | Voorgevel loftcomplex
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Afb. 60 | Achtergevel loftcomplex
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Afb. 61 | Plattegrond berging (-1) loftcomplex
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Afb. 62 | Plattegrond begane grond loftcomplex
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Afb. 63 | Plattegrond verdieping (1,2) loftcomplex
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Afb. 64 | Plattegrond verdieping (3) loftcomplex
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Dit verslag geeft antwoord op de, in de inleiding genoemde, 
onderzoeksvraag; 

In welke vorm kan een verlaten industrieel gebied aan de 
binnenstad – het VDMA-terrein – van toegevoegde waarde zijn 
voor de stad Eindhoven? 

Zo wordt er door het concept van gelaagdheid in 
privacy en drukte een verbinding gecreëerd tussen de 
drukke commerciële binnenstad en het aanliggende 
Tramstraatkwartier waar rust noodzakelijk is voor haar 
functioneren.

Deze gelaagdheid is gecreëerd door het toevoegen van 
vijf te onderscheiden pleinen, waarbij het entreeplein en 
het activiteitenplein nog enigszins een relatie hebben 
met de drukte van de binnenstad en de binnentuin en 
het bosrijkplein de rust koesteren die de achtergelegen 
woonwijk bezit. Het stadsparkplein functioneert als een 
tussengebied waar rust en publiek samengaan. Tussen de 
pleinen zijn overgangsgebieden ontworpen die de grenzen 
tussen de lagen nog meer vervagen. De oriëntatie en 
omvang van het nieuw te bouwen loftcomplex werkt ook als 
barrière om de rust van de woonwijk te behouden. 

Door het industriële verleden van de stad te weerspiegelen 
in de oude en nieuwe bebouwing, is een ensemble gecreëerd 
dat het geheel met elkaar verbindt. Waar de parkwoningen 
en het woongebouw een modern uiterlijk genieten, houden 
de luciferfabriek en de zuster# at hun oorspronkelijk karakter.

Door de omvang van het VDMA-gebied is niet alle 
bebouwing architectonisch uitgewerkt. Hier ligt nog ruimte 
voor een vervolg, waarbij de aansluiting op de ontworpen 
invulling van het gebied essentieel is. Een globale indeling 
is wel ontworpen om het functioneren van de pleinen te 
verbeteren en de gemeentelijke wensen te eren.

Door de kwaliteiten van het gebied te handhaven en te 
combineren met nieuwe elementen is het terrein weer van 
toegevoegde waarde voor haar directe omgeving en voor 
de gehele stad. Dit maakt groen wonen in het hartje van 
Eindhoven weer tot een mogelijkheid, waardoor het VDMA-
terrein weer een parel is aan de binnenstad.

Re# ectie
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