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gebied een verblijfskwaliteit te geven 
en om een update van de openbare 
ruimte uit te voeren. Oftewel: om de 
menselijke schaal terug brengen in de 
openbare ruimte. Aan de hand van 
verschillende bekende straatbeelden 
in Parijs, Barcelona, Brooklyn en Tokyo 
wordt gekeken welke maten passen 
bij de Fellenoord. Vanwege het open 
landschap is er veel mogelijk, maar er 
staan twee dingen centraal: stromen 
en verblijven. Het gebied moet zijn 
doorstroming behouden, dit is erg 
belangrijk voor de verkeersafwikkeling. 
Het straatprofiel van Brooklyn 
voldoet het meeste aan de eisen 
van de Fellenoord. Door te kijken 
naar deze historische voorbeelden 
waarin de straat nog als een sociale 
ontmoetingsruimte werkt, in plaats van 
de technisch-functionele ruimte die 
de straat Fellenoord nu kent, is er een 
ontwerp gevormd waarin de mens zich 
prettiger voelt. 

In het bijzonder het voorbeeld van 
Brooklyn, waar de twee parkways, Ocean 
Parkway en Eatern Parkway, liggen. 
Frederick Law Olmsted heeft deze 
ontworpen rond 1870. Beide straten 
zouden bijdragen aan een systeem 
van parken. Het plan is echter nooit in 
zijn totaal uitgevoerd. Opmerkelijk aan 
deze straten is het brede profiel, dat 
onderverdeeld is in doorgaand verkeer, 
een middenberm voor de fietsers en 

voetgangers en een ventweg voor 
bestemmingsverkeer. 

Dit principe van doorgaand verkeer, 
een middenberm voor de fietsers en 
voetgangers en een ventweg, werkt ook 
als een oplossing voor de Fellenoord. 
Hierdoor kunnen de fietsers en 
voetgangers uit het tunnelsysteem 
gehaald worden en bovengronds 
genieten van het groene landschap. 
Het doel van een parkway is ook verder 
doorgezet, door een lineair park toe 
te voegen aan de locatie. Dit vormt 
de schakel tussen de Groene Campus 
van de Technische Universiteit en de 
groene wijk Strijp. Dit zorgt er ook voor 
dat de straat niet meer los ligt van zijn 
context. Om de leegstand tegen te gaan 
heeft de locatie dus een update gehad 
en zijn er voor meer identiteit functies 
als een kinderdagverblijf en lunchcafés 
toegevoegd aan het gebied. De fietsers 
en voetgangers zijn nu niet meer 
ondergeschikt aan de auto en kunnen 
zich vrij bewegen in de open lucht.  

Na de Tweede Wereldoorlog heeft de 
auto een massale opkomst over de 
hele wereld. Het is een privévoertuig 
waarmee men zich vrij kan bewegen. 
Er worden verschillende futuristische 
plannen gemaakt over hoe deze auto in 
het stedelijk weefsel opgenomen moet 
worden. Bovendien worden er nieuwe 
opvattingen geschreven over hoe een 
stad moet functioneren en eruit moet 
zien. De functiescheiding van Wonen, 
Werken, Verkeer en Recreatie wordt 
hiermee geboren. De uitgevoerde 
projecten volgens deze principes 
kennen vaak een grootschaligheid, 
die fascinerend werkt in de huidige 
stad. De menselijke schaal is totaal 
verloren gegaan in zulke projecten. De 
onderzoeksvraag luidt dan ook ‘Hoe 
kan het modernistische erfgoed van 
een stad worden aangepast aan de 
menselijke schaal? ’. 

Eindhoven dankt haar identiteit aan 
de industriële revolutie. Vanaf deze 
tijd is Eindhoven gaan groeien en is 
de stad gevormd tot de stad die wij 
tegenwoordig kennen. De Tweede 
Wereldoorlog is hierin een historisch 
moment geweest. Na de verwoesting 
van deze oorlog is Eindhoven gaan 
nadenken over haar stadsbeeld. 
Philips en de Technische Hogeschool 
vormde twee grote tegenpolen van 
de binnenstad, die een provinciaal 
allure had. De gemeente wilde daarom 

groeien tot een moderne metropool, 
een city. Aan de hand van verschillende 
wederopbouwplannen en grootschalige 
projecten werd er uiteindelijk gekozen 
voor een grootschalige autostructuur, 
in de hoop dat hierdoor de grote 
beleggers naar Eindhoven zouden 
komen en zo de schaalsprong naar de 
‘city’ zouden waarmaken. 

De huidige status van dit gebied, de 
Fellenoord, toont aan dat er nooit 
een totaal-ontwerp is uitgevoerd. De 
wijde straat ligt los van zijn context 
in een open landschap, waardoor 
een eilandenstructuur is ontstaan, 
met daarop grote kantoorgebouwen. 
Het gebied straalt anonimiteit en 
monofunctionaliteit uit, dat alleen een 
stroom functie heeft en dat geen enkele 
verblijfsfunctie kent. Daarom heeft het 
gebied maar twee hoofdgebruikers: 
de automobilist en de werknemer. De 
fietsers en voetgangers gaan namelijk 
onder het autoverkeer door in een 
tunnelsysteem. Veel gebruikers van deze 
tunnels vinden deze sociaal-onveilig 
aanvoelen. Er is nauwelijks tot geen 
sociale controle op het gebied omdat 
het alleen maar kantoorgebouwen 
bevat, die na 18:00 uur gesloten zijn. 
Bovendien staat een groot gedeelte van 
deze kantoorpanden leeg vanwege de 
economische crisis.

De ontwerpopgave is daarom om dit 

Samenvatting
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flow, because this is very important for 
Eindhoven’s traffic transit. Brooklyn’s 
streetscape is the most comparable 
with the Fellenoord. By reviewing these 
historical examples, where streets were 
still a place for social encounter instead 
of a technical-functional space as it is 
now, a design is made in which people 
are much more in comfort.

As said, Brooklyn’s example with its two 
parkways, Ocean Parkway and Eastern 
Parkway, was the base of the design for 
the Fellenoord. Frederick Law Olmsted 
designed these streets already in 
1870. Both streets would contribute 
to a system of parks. However, the 
plan of Olmsted was never completely 
executed. Typically, for these streets is 
the wide profile, which is subdivided in 
through traffic, a median for cyclists and 
pedestrians and a service road for local 
traffic.

This typical principal works for the 
Fellenoord as well. Cyclists and 
pedestrians are taken out of the 
tunnels to enjoy the above-ground and 
green landscape. The goal of a parkway 
is strengthened by adding a linearly 
oriented park to the location. This park 
forms the link between Eindhoven 
University of Technology’s ‘Groene 
Campus’ and the green neighborhood 
Strijp. Due to this the street can no 
longer be seen as a singular element 

in its context. In order to fight the high 
number of vacant office buildings, 
the location clearly is updated and a 
number of functions such a children’s 
day care center and lunch cafes are 
added for more identity. The cyclist 
and the pedestrian now are no longer 
repressed to the car and people are 
free to move in the open air.

After World War II, the car use rose 
significantly all over the world. It is a 
private vehicle, in which people can 
move freely. Many futuristic plans were 
developed to absorb the car in the 
urban tissue. Moreover, new notions 
were written about how the city should 
function and how it should appear. The 
strict segregation of functions, living, 
working, recreation and circulation, 
was born. The constructed projects 
following these principles work as a 
magnification for the city. The human 
scale is completely lost in these projects. 
Therefore, the research question is ‘How 
could the modernistic heritage of a city be 
adapted to the human scale?’.

Eindhoven is one of these cities and 
thanks its identity to the industrial 
revolution. The city started to increase 
and Eindhoven of now emerged. World 
War II is a key moment in the history 
of Eindhoven. After the destruction of 
the war, the municipality of Eindhoven 
started to think about its city image. 
Philips and the Technische Hogeschool 
were the opposite of the inner 
city, which had a provincial image. 
Therefore the city wanted to grow into 
a modern metropolis. Many different 
reconstruction plans and several 
large-scaled projects were developed, 
however only the large-scaled new car 
structure has been built. Eindhoven 
believed the big investors would 

arrive to Eindhoven and the modern 
Eindhoven would rise.

A part of this car structure is the 
Fellenoord. The current state of the 
area shows that the megastructure is 
never totally completed. The wide street 
is disconnected with its context in an 
open landscape. This street divides the 
plots into an island structured office 
area. The location is anonymous and 
mono-functional, in which the flowing 
of traffic is the only function, instead of 
flowing next to staying. Thanks to this 
the area has only two main users: the 
driver and the employee. The cyclists 
and the pedestrians move underneath 
the car traffic in a system of tunnels. 
Many users of these tunnels experience 
them as socially insecure. With only 
office buildings in the area, which close 
after 18.00, there is a lack of social 
control. Besides this, many of the office 
buildings are unoccupied due to the 
economic crisis.

The design exercise, therefore, is to give 
the area a quality worth staying for and 
to update the public space. With well-
known streetscapes in Paris, Barcelona, 
Brooklyn and Tokyo as an example, 
the measurements of the Fellenoord 
are determined. Because of the open 
landscape much is possible, but two 
themes are the most important: flowing 
and staying. The area has to keep its 

Abstract
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ingegaan op bekende straatbeelden 
die ter inspiratie hebben gediend voor 
het definitieve ontwerp. Het definitieve 
ontwerp zal tenslotte in het laatste 
hoofdstuk worden weergegeven. 

1. Augé, Marc (1995). Non-Places: 
An introduction to Supermodernity. 
London, Engeland: Verso. 

2. Jacobs, Jane (1961). The Death and 
Life of Great American Cities. New York, 
Verenigde Staten: Random House. 

Sinds de tweede wereldoorlog wordt de 
auto massaal als een vervoersmiddel 
gebruikt. Dit heeft veel steden doen 
veranderen in een auto-georiënteerde 
stad, waarin waanzinnige ontwerpen 
zijn gemaakt over hoe het stedelijk 
weefsel de auto moet opnemen. 
Dit vormde zicht uiteindelijk tot het 
concept van een Central Business 
District (CBD): een plek aan de rand 
van de binnenstad die als zakelijk 
district van de stad functioneert. Een 
vereiste was een goede bereikbaarheid 
per auto en openbaar vervoer. Vaak 
werden deze als een Megastructure 
(totaal-ontwerp) bedacht, waarin men 
probeerde alle stedelijke functies in 
één complex te bouwen. Kenmerken 
van deze megastructuren waren het 
multilevel idee, de somberheid en de 
functiescheiding. Tegenwoordig worden 
ze ook wel beschreven als Transit Space 
of Non-place, een ruimte gevormd 
voor bepaalde doeleinden (vervoer, 
doorstroming, handel, vrije tijd) die niet 
bedoeld zijn voor het produceren van 
het sociale leven. 1

Er is in de jaren zestig dan ook een 
tegenbeweging ontstaan. Jane Jacobs 
was geen voorstander van deze in-
totaal-ontworpen ruimtes. Jacobs 
zegt: “Buurten opgebouwd in één keer 
veranderen weinig fysiek door de jaren 
heen. Omwonende betreuren dat de 
wijk is veranderd. Maar het feit is, fysiek 

is er opvallend weinig veranderd. De 
gevoelens van de mensen zijn over, 
liever gezegd, zijn veranderd. De wijk 
toont een vreemd onvermogen om 
zichzelf te updaten, verlevendigen,  
repareren of te worden gezocht, uit 
vrije keuze, door een nieuwe generatie. 
Het is dood. Eigenlijk is het dood sinds 
zijn geboorte, maar niemand merkte dit, 
totdat het lijk begon te ruiken.” Jacobs 
(1961). 2

Eindhoven kent ook een dergelijke 
ruimte, de Fellenoord. Het is een 
zakendistrict bestaande uit kantoren en 
een grote verkeerstechnische ruimte. 
Het is de laatste jaren in verval geraakt 
en kent dan ook veel leegstand. De 
opgave hier is om de menselijke schaal 
terug te brengen en weer een levendige, 
openbare ruimte te creëren. 

De onderzoeksvraag luidt daarom: ‘Hoe 
kan het modernistisch erfgoed van een 
stad worden aangepast aan de menselijke 
schaal?’. 

Het eerste hoofdstuk zal ingaan op de 
algemene ontwikkeling van mobiliteit in 
de stad. Vervolgens zal een hoofdstuk 
worden gewijd aan de stad Eindhoven. 
Na een beschrijving van de locatie 
vormen de analyses van het gebied een 
centraal punt in het derde hoofdstuk. 
Uit deze analyses volgen de conclusies 
en ontwerpaanpak, waarna wordt 

Inleiding
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Het afstudeeratelier ‘Urban Nodes’ 
startte met drie onderzoeken met de 
thema’s: stations, geschiedenis van 
Eindhoven en de geschiedenis van 
infrastructuur in de stad. Samen met 
Giulia Amoresano, Lennart Visser en 
Arlen van Rens is er begonnen aan 
het onderzoek naar de geschiedenis 
van infrastructuur in de stad. Er werd 
besloten om naar Europa, de Verenigde 
Staten en naar Japan te kijken. Zo zijnde  
verschillende Westerse ontwikkelingen 
op dit gebied ontdekt. Op een groot 
stuk karton is er begonnen met de 
verschillende projecten in een eeuw en 
‘land’ te plaatsen, waaruit een schema 
(Tabel 1) ontstond met de projecten 
die nader onderzocht werden. Aan 
de hand van dit schema konden er 
ruimtelijke schetsen gemaakt worden 
van het straatbeeld toentertijd. Naast 
het straatbeeld is er ook naar de 
ontwikkeling van mobiliteit en de 
algemene historie van Europa, de 
Verenigde Staten, en Japan gekeken. 
Samen met de algemene geschiedenis, 
de geschiedenis van verschillende 
voertuigen en de populariteit ervan en 
de verschillende projecten die bekeken 
zijn, is er geprobeerd een zo compleet 
mogelijk beeld te schetsen.

DE STAD EN HAAR MOBILITEIT

Introductie

Afbeelding 1 + 2. Proces van het kartonnen bord. Arlen van Rens 
(2014)
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3. Jacobs, Allan B., Macdonald, 
Elizabeth, & Rofé, Yodan (2003). The 
Boulevard Book: History, Evolution, Design 
of Multiway Boulevards. Cambridge, 
Verenigde Staten: The MIT Press.

Het begon met de reconstructie van 
Parijs, ondernomen door Napoleon III en 
zijn prefect Baron Georges Haussmann, 
die doorzette in de grootste steden in 
Europa en in de Verenigde Staten tot in 
de vroege jaren van de twintigste eeuw. 
In Azië en Centraal en Zuid Amerika 
werden boulevards gemaakt tot in de 
jaren veertig. 

De negentiende-eeuwse boulevards 
zijn in het algemeen onderdeel van 
grootschalige stedelijke ontwikkeling. 
De boulevard karakteriseert zichzelf 
met bomenrijen, royale breedtes, 
gescheiden wegen voor voertuigen en 
voetgangers, en werd geassocieerd 
met ontspanning en entertainment. 
Menigmaal waren de straten onderdeel 
van een groter boulevard systeem en 
geïntegreerd met het stratennetwerk 
van de stad. Het doel van dit 
systeem was om gebieden in de stad 
toegankelijker te maken voor nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen. 

In 1869 ontwikkelde Frederick Law 
Olmsted samen met Clavert Vaux 
een parkway systeem waarin parken 
via brede boulevards met elkaar 
verbonden werden. Het straatbeeld van 
deze parkway’s leek erg veel op die van 
de boulevards in Parijs toentertijd. 

De boulevards van Haussmann 
zijn echter een geformaliseerde en 
gemoderniseerde re-interpretatie van 
het vroegere, ook populaire straattype. 
Het Franse woord ‘boulevard’ (bulwark 
in het Engels) heeft een middeleeuwse 
afkomst en refereerde oorspronkelijk 
naar de verhoogde, versterkte delen 
van een verdedigingswerk van de stad. 
Toen de stadsmuren verouderd waren, 
werden er in de zeventiende eeuw 
voetpaden met bomenrijen gebouwd 
boven op de verdedigingswerken. 
Deze voetpaden werden boulevards 
genoemd. 3

Geschiedenis van infrastructuur in de stad
Mid 

19th C.
Late 

19th C.
Early 
20th C. WWI 1920 1930 WWII 1950 1960 1970 1980 1990 2000

USA
Suburbs

Hewelyn 
Parkways

Parkways 
Olmsted

Roadtown 
Edgar 
Chambless

Radburn 
Superblock

Broadacre 
City

Northland 
Levitown

Gruen
Valencia 
suburbs

Davis 
California

Seaside 
Florida

Urban 
advantage

MOMA’s 
prototypes

USA
City

Chicago 
White City

Broadway  
Arcade 
railway

Corbett Neutra Cross Bronx 
Expressway

Epcot Robert 
Venturi - 
Learning 
from Las 
Vegas

Big Dig  
Boston

Oklahoma 
Bricktown

High Line 
Park NYC + 
Dallas Klyde 
Warren Park 

Japan

Ginza Brick 
Street de-
velopment 
(1877)

Fascination 
of Garden 
City - Tokyo 
Station

Denenchofu Machuria Okiku 
take-marine 
city

Agricultural 
City plan 
Kurokawa

Naragin 
- Capsule 
Tower

Sky City 
1000

Ungrado 
Under-
ground 
Industrial 
City

Repopu-
lation of 
cities’ centers 
- waterfront 
areas Tokyo 
23 Wards

Tokyo Met-
ropolitan 
Expressway

Tange Plan 
for Tokyo

Millenium 
Tower 
Tokyo

Roppoungi 
Hills

Taue New 
Town

Fujisana New 
Town

Europa

Haussmann 
Boulevards 
Paris

Garden City Sant’Elia Hiberseimer Le Corbusi-
er - Algiers

Berlin 
Hauptstadt

Toulouse de 
Mirail

Aldo Rossi - 
Gallaratese

Almere 
Haven

Copenhagen 
- pedestrian 
center

Boana 
Pedestrian 
– bike lane, 
Helsinki

Plan Cerdà - 
Barcelona

Linear City Berlage - 
Plan Zuid

Le Corbusier  
Ville Con-
temporaine 
& Ville 
Radieuse

Motopia

Tabel 1. Onderzoekstructuur. Giulia Amoresano en Dafne van der Heijden (2014)

Afbeelding 1 + 2. Straatbeeld Haussmann & Olmsted. Arlen van Rens 
(2014)

Behoefte aan orde in de stad
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In het begin van de twintigste eeuw 
ontstond de fascinatie voor snelheid en 
bewegingen. De eerste Ford auto werd 
aan het eind van de negentiende eeuw 
en in het begin van de twintigste eeuw 
gefabriceerd aan de lopende band. De 
techniek ging steeds sneller en veel 
nieuwe ideeën werden ontwikkeld. 
Zodoende ontstond er in Italië het 
futurisme in de beeldende kunst en 
later ook in architectuur, welke een 
antitraditionele richting had en die 
moderne techniek verheerlijkte. De 
futurist Antonio Sant’Elia ontwierp in 
1914 La Citta Nuova (the New Town) 
met enorme gebouwen en grote 
liftschachten aan de gevel en waar 
verkeer op meerdere niveaus rondreed. 
4

Na de Eerste Wereldoorlog groeide de 
bevolking flink, waardoor er problemen 
als overbevolking en stedelijke 
vervuiling ontstonden. Men ging de 
stad rationaliseren; een zo efficiënt 
mogelijke stad maken. Le Corbusier is 
hier een groot voorbeeld van. Hij maakte 
plannen als Ville Contemporaine (1922) 
en Ville Radieuse (1924), waarin hij de 
arbeiders hoog boven de straat zag 
wonen, omgeven in groene ruimtes 
en ver van de fabrieken vandaan. 
Daarnaast speelde functiescheiding 
een significante rol in het plan: een 
strenge scheiding tussen wonen, 
werken, verkeer en recreatie. In juni 
1928 werd het Congrès International 
d’Architecture Moderne (CIAM) voor 
de eerste keer georganiseerd, welke 
ging over moderne architectuur en 
stedebouw. Het vierde congres is één 
van de bekendste, CIAM IV: Handvest van 
Athene, die het thema ‘de functionele 
stad’ droeg. Veel steden werden 
volgens deze principes uitgebreid in de 
jaren twintig en dertig en later ook na 
de Tweede Wereldoorlog.  4 5 6 
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DE STAD EN HAAR MOBILITEIT

Men ging na de oorlog op zoek naar 
een nieuwe moderne manier van 
leven. Binnen de CIAM ontstond er 
onvrede en er vormde een nieuwe 
groep ‘Team X’, met onder andere 
de Smithsons. Zij streefden naar 
nieuwe stedelijke vormen voor de 
nieuwe consumptiemaatschappij en 
pleitten voor de mens, die volgens 
hen uit het oog verloren was geraakt 
in de modernistische stedenbouw. 
Tegelijkertijd ontstond er een voorliefde 
voor consumptie en massaal autobezit. 
Dit betekende dat er een einde aan 
de structuur van de  traditionele stad 
kwam. Dit beseften de Smithsons ook 
toen ze Berlin Haupstadt ontwierpen 
voor de ontwerpwedstrijd van West-
Duitsland net na de oorlog (1958). Ze 
streefden naar een lokaal verkeersvrije 
enclave die zich boven het stadsniveau 
afspeelde. Hierdoor ontstond een 
voetgangersnetwerk boven het oude 
stratenpatroon. 5 7

De auto was de nieuwe fascinatie 
geworden van vele ontwerpers na 
de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 
zeventig begonnen steeds meer 
mensen zich echter af te vragen 
wat deze ontwikkelingen voor soort 
moderne ruimtes hadden opgeleverd. 
Jane Jacobs schreef in 1961 haar ‘The 
Death and Life of Great American 
Cities’, waarin ze betoogde dat 
kleinschaligheid en een divers karakter 
steden vitaal maakt. Zo schreef Robert 
Venturi ook een betoog ‘Learning from 
Las Vegas’ waarin het onderzoek was 
gefocust op de openbare ruimte in een 
recreatiegebied van de stad. Venturi 
omschreef de ontwikkeling van een 
soort traditionele straat (Fremont Street 
in Las Vegas) tot een nieuwe openbare 
ruimte waarin de gevels en de auto 
belangrijker waren. 4 8
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Het is interessant om te zien welke 
invloed de auto en andere voertuigen 
heeft gehad op de stedelijke omgeving. 
De populariteit van een voertuig speelt 
daarbij een grote rol. Momenteel zie je 
steeds meer dat het openbaar vervoer 
de voorkeur krijgt boven de privéauto. Dit 
vanwege de klimaatveranderingen en de 
gevolgen daarvan. Brandstoffen als olie 
en benzine raken echter op, waardoor 
er onderzoek gedaan moet worden 
naar andere manieren van vervoer. 
Zoals the Why Factory omschrijft: ‘Na 
een tijdperk van individualisme heeft 
de groene droom de collectieve agenda 
weer teruggebracht’. 9

Conclusies

In de jaren tachtig ontstonden er 
tegenbewegingen, zoals het ‘New 
Urbanism’, waarin loopbare woonwijken 
gepromoot werden en de nadruk op de 
mens werd gelegd in plaats van op de 
auto. De gemeenschap was tevens een 
erg belangrijk principe binnen het ‘New 
Urbanism’. Niet alleen de openbare 
ruimtes hadden geleden onder de 
auto, ook het milieu. Al sinds de 
industriële revolutie steeg de uitstoot 
van broeikasgassen. Daarom werd er 
in 1997 door vijfenvijftig landen het 
Verdrag van Kyoto getekend in Japan, 
om de vermindering van broeikasgassen 
te regelen. Dit was het begin van de 
strijd tegen de klimaatveranderingen, 
die langzaamaan steeds voelbaarder 
worden. De trend om infrastructuur 
om te zetten in groene infrastructuur 
zet door in projecten zoals de ‘High 
Line’ in New York. Een oude verhoogde 
spoorbaan is daar getransformeerd in 
een publiek park. 4 9

Bewustwording van de gevolgen 
voor het milieu
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Een korte voorgeschiedenis van Eindhoven
Hoewel Eindhoven groot is geworden 
in de moderne jaren, is de stad om 
beter handel te kunnen drijven al in 
1232 ontstaan bij de samenstroming 
van de Gender en de Dommel. Tot 
aan de negentiende eeuw groeide 
het inwonersaantal van Eindhoven 
echter niet of nauwelijks. Dit kwam 
voornamelijk door meerdere 
oorlogen en epidemieën. Rondom de 
middeleeuwse stad Eindhoven lagen op 
de zandruggen tussen de beekdalen de 
vijf dorpen, Woensel, Stratum, Gestel, 
Strijp en Tongelre gevestigd. Weinig van 
de middeleeuwse bebouwing is nog 
terug te vinden in Eindhoven, alleen het 
stratenpatroon is nog herkenbaar uit 
deze periode. 10 11

In het begin van de negentiende eeuw 
werd Eindhoven erkend als een regionaal 
handelscentrum met een beperkte 
infrastructuur. De Dommel en en de 
Gender waren beiden niet geschikt voor 
scheepsvaart. Daarom werd er in 1822 
gestart met de aanleg van het Zuid-
Willemsvaart, waarna het Beatrixkanaal 
en het Eindhovens Kanaal volgden. Al 
gauw volgde het treinspoor in 1866 en 
het eerste treinstation van Eindhoven in 
1880. Het kanaal en het spoor zorgden 
voor aan- en afvoer van grondstoffen 
en grondstoffen voor de industrie. Deze 
ingrijpende veranderingen leidden in 
dezelfde periode tot de bouw van vele 
fabrieken in en rondom het centrum. 
Naast textiel en tabak, startte Gerard 
Philips in 1891 met het produceren 
van de gloeilamp aan de Emmasingel. 
De verbindingswegen werden dan ook 
steeds dichter bebouwd tot linten. 
Door het arbeidsoverschot onstond er 
een trek van nieuwe inwoners naar de 
nabijgelegen dorpen. Na de aanleg van 
nieuwe en verbeterde wegen in 1915 
werd er meer woningbouw rondom 
de stad gerealiseerd. De structuur 
van de stad werd beperkt door de 
rivierdalen, spoorbanen en kanalen 
die barrières vormden. De vijf dorpen 
rondom Eindhoven vormden samen 
met Eindhoven toch een geheel via 
deze lange doorgaande radiale straten. 
Sinds 1915 begon het overleg tussen 
de zes gemeentebesturen annexatie Afbeelding 6. Eindhoven omstreeks 1560. Jacob van Deventer (1560)
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mogelijkheden. Al vanaf 1916 werden 
de architecten ir. J. Cuypers en L. Kooken 
betrokken bij het maken en begeleiden 
van een samenhangend totaalplan. De 
bedoeling was om ruimte aan te wijzen 
voor industrie- of woonterreinen en 
ander doeleinden en daartussen het 
verkeer te regelen. Het uitbreidingsplan 
was geïnspireerd op de ‘Garden City’ 
van Ebenezer Howard, die in 1898 
zijn visie publiceerde in ‘Tomorrow 
a peacefull path to real reform’. 
Deze tuinstadbeweging stimuleerde 
stadsuitbreiding op enige afstand 
van de kern, waardoor een zachte 
landschappelijke overgang tussen de 
kernen kon worden gerealiseerd. In 
1920 vond de annexatie plaats en werd 
er een tienjarenplan opgesteld waarin 
onder andere de realisatie van het 

uitbreidingsplan was opgenomen. 10 11 12

Alhoewel Nederland niet betrokken was 
bij de Eerste Wereldoorlog, had het wel 
gevolgen voor Nederland en ook voor 
Eindhoven. De industrie kreeg een flinke 
boost door de opgetreden schaarste en 
omdat er weer handel gedreven kon 
worden met het buitenland. Onder 
ander Philips groeide snel, waardoor 
Eindhoven een nieuw gezicht kreeg. 
In 1920 werd de fabriek de Witte 
Dame gebouwd aan de Emmasingel, 
welke meerdere verdiepingen telde, 
wat bijzonder was. De gemeente kon 
echter geen alternatieven bieden 
voor het ruimtegebrek van de vele 
fabrieken in het centrum. Daarom 
werd in 1921 de taak aan G.C. Kools 
gegeven om het uitbreidingsplan in 
bestemmingsplannen te vormen, 
welke in 1923 gepresenteerd werden. 
Omstreeks 1927 werd er besloten om 
de grachten en vesten te dempen voor 
de aanleg van een kleine ringbaan; 
het was tevens de oplossing voor het 
vervuilde water. 12

Het belang van regionale samenwerking 
werd steeds belangrijker, en 
zodoende werd in 1926 een regionale 
samenwerking rond Eindhoven ten 
behoeve van de infrastructuur en 
voorzieningen voor gas, water en 
elektriciteit opgezet. Hiervoor werd ir. J.M. 
de Casseres in dienst genomen van de 
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Afbeelding 8. Eindhoven rond 1920. Bron: Piet Beekman (1982)

Afbeelding 7. Eindhoven omstreeks 1921. Bron: Reinder Rutgers (2005)
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gemeente Eindhoven. De Casseres was 
voorstander van een meer functionele 
aanpak voor de bouwopgave. In 
plaats van het benadrukken van de 
esthetische eisen vanuit architectuur, 
benadrukte De Casseres de rol van de 
sociale wetenschappen in stedenbouw. 
Doordat in 1929 de economie 
stagneerde, konden er maar weinig van 
Casseres plannen gerealiseerd worden. 
In 1930 werd alsnog het streekplan 
voor Zuid-Oost Brabant gepresenteerd. 
Het streekplan had als doelstelling om 
de stadsontwikkeling te stimuleren. 
Daarbij hoorde het verbeteren van de 
infrastructuur op regionaal niveau door 
aanleg van nieuwe wegen. Eindhoven 
kon de groeicapaciteit echter niet 
opnemen, waardoor de dorpen in 
de omgeving meer groeiden dan 
werd gewenst. Daarnaast werden er 
meerdere tramlijnen opgeven door 
de opkomst van bus, maar door de 
inflatie stagneerde het openbaar 
vervoer na 1935. De regio groeide dus 
sneller dan de stad, waarin het gebrek 
aan de benodigde infrastructuur 
groot was. In 1940 werd nog een 
uitbreidingsplan ontwikkeld door de 
Directie Gemeentewerken. Het doel 
was vooral de verkeersafwikkeling 
binnen het gemeentelijk gebied te 
verbeteren, waarin het plan van De 
Casseres als onderlegger diende. Het 
plan stelde voor om door bestaande 
bebouwing heen te bouwen voor een 

rooilijncorrectie, door een tunnel onder 
het spoor door te leggen de Vestdijk 
door te trekken. Vanaf 1941 lagen alle 
bouwactiviteiten stil in verband met de 
Tweede Wereldoorlog. 12 13

Woensel (1911)

De markt (1925)

Strijp - Philips fabrieken (1925)

Afbeelding 10. Streekplan Casseres. Bron: NAi (1929)
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Vanaf 1939 werden alle plannen van 
Eindhoven stilgelegd, vanwege het feit 
dat er geen rijkssteun meer was. Het 
rijk maakte zich klaar voor de Tweede 
Wereldoorlog, waarin Nederland nu 
wel betrokken zou zijn. 12

Op 6 december 1942 moest ook 
Eindhoven geloven aan het geweld 
van de Tweede Wereldoorlog. 
Deze dag wordt herinnerd als het 
Sinterklaasbombardement. De 
geallieerden voerden een luchtaanval 
uit op de Philips fabrieken aan de 
Emmasingel, die aan de Duitsers 
radiolampen leverden. Echter werden 
niet alleen de fabrieken getroffen, deze 
waren maar voor 20% vernield, maar ook 
de omgeving was geraakt. Een groot deel 
van het centrum lag in puin: gebouwen 
als het station, het Binnenziekenhuis en 
de Sint-Catherinakerk liepen ernstige 
schade op. 11 14

Nogmaals werden de fabrieken aan 
de Emmasingel geraakt door een 
herhalingsbombardement van de 
geallieerden op 30 maart 1943. Philips 
had namelijk de productie na het vorige 
bombardement weer snel op kunnen 
pakken. 11 14

Eindhoven werd op 18 september 1944 
bevrijd door de geallieerden en hun 
Market Garden operatie. Desondanks 
wilde de Duitser deze opmars vertragen 

en bombardeerden Eindhoven op 
19 september 1944 opnieuw. De 
stadsdelen Woensel, Stratum en het 
centrum werden zwaar geraakt, omdat 
de Duitsers ongehinderd hun bommen 
konden werpen. 225 huizen werden 
vernield en nog eens 1100 werden 
zwaar beschadigd. Dit was het zware 
einde van de Tweede Wereldoorlog 
voor Eindhoven.  11 14

De verwoestende Tweede Wereldoorlog Sinterklaasbombardement (1943)

Markt op de Demer (1943)

De Demer (1943) Sint Catherinakerk (1943)
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Al na de eerste luchtaanvallen werden er 
plannen gemaakt voor de wederopbouw 
van Eindhoven: in december 1942 werd 
architect J. v.d. Laan aangesteld om een 
wederopbouwplan voor de binnenstad 
te maken. Daarnaast werd het bureau 
Verhagen Kuiper en Gouwetor 
gevraagd in november 1943 voor een 
uitbreidingsplan. Dit plan was eind 
1944 gereed. Het wederopbouwplan 
zou afrekenen met de spoorweg 
barrière, zodat de stad kon uitbreiden 
in noordelijke richting. Tevens zouden 
er nieuwe uitvalswegen richting Tilburg 
en Helmond komen, die samen zouden 
komen op een breed oost-westtracé 
op het Fellenoordgebied. De oude 
oost-westverbinding lag namelijk in 
de weg met het oog op de groei van 
de binnenstad. Deze plannen waren 
gereed in januari 1943. Vanaf december 
1945 werden de plannen opgepakt 
en verder uitgewerkt. Het hoogspoor 
was echter te duur om volledige 
doorrijhoogte te bereiken en er werd 
gekozen voor een half-hoogspoor waar 
de wegen verlaagd onderdoor gingen. 
Bovendien waren er twee belangrijke 
beslissingen genomen ten behoeve 
van de binnenstad: de spoorbaan werd 
naar het noorden verplaatst en de lijn 
naar Valkenswaard werd opgeheven. 
Er zouden drie onderdoorgangen 
komen in het half-hoogspoor, namelijk 
ten hoogte van de Demer, de Nieuwe 
Emmasingel en de Vestdijk. Door de 

verplaatsing van het spoor ontstond er 
tussen de bebouwing en het hoogspoor 
een grote rechthoekige ruimte welke 
doorbroken wordt door de Vestdijk 
en zo het ‘Demerplein’ (het latere ‘18 
Septemberplein’) en het ‘Stationsplein’ 
vormden. Hierdoor hoopte Van Der 
Laan een betere relatie tussen Woensel 
en Eindhoven te verkrijgen. 12

Het wederopbouwplan werd op den 
duur in twee delen gesplitst: een ‘Plan 
Noord’ en een ‘Plan Zuid’. Dit maakte het 
makkelijk om de noordelijke plannen 
snel uit te gaan voeren. Het Plan Noord 
werd in 1946 aanvaard en in november 
1953 was het hoogspoor gereed. Tijdens 
de bouw werden de verkeersplannen in 
en rondom het gebied nog meerdere 
malen gewijzigd, maar een oplossing 
werd niet gevonden. Nieuwe functies in 
de binnenstad konden alleen worden 
gerealiseerd langs verkeerswegen. Met 

Een nieuwe start voor Eindhoven

Afbeelding 12. Wederopbouwplan Noord, november 1946. Bron: Piet Beekman (1982)

de massale opkomst van de auto na 
de Tweede Wereldoorlog moest er dus 
ruimte gemaakt worden voor de auto en 

voor nieuwe economisch sterke functies 
als warenhuizen, banken en hotels in 
de binnenstad. De minder belangrijke 

HOOGSPOOR

OUDE SPOOR

SCHADE
WWII

Afbeelding 11. Spoor verplaatsing. Bron: Piet Beekman (1982)
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functies in de binnenstad zouden 
opnieuw geplaatst moeten worden. Dit 
staat ook wel bekend als cityvorming, 
waarin de binnenstad vrijwel uitsluitend 
als zakencentrum dient en de 
woonfunctie verliest. Eindhoven zag het 
als kans om de binnenstad een gezicht 
te geven, iets wat hoorde bij een stad 
van 225.000 inwoners. De stad wilde 
af van het dorpse imago en hanteerde 
daarom liever het woord ‘city’. Het 
noorden van de binnenstad zou het 
nieuwe zwaartepunt worden. 12

Het Plan Zuid richtte zich meer op 
de omgeving van de Catharinakerk. 
Ook dit gebied was getroffen door 
de verwoestingen van de Tweede 
Wereldoorlog. Het was een kans om 
deze delen van de stad een nieuw 
aanzien te geven en gaf aansluiting bij 
Plan Noord. 12

De uitvoering van de wederopbouw 
begon met de herbouw van de 
verwoeste winkelstraat, de Demer, 
in 1949. De straat werd pand voor 
pand gebouwd, elk met een eigen 
architectuur die kenmerkend was voor 
jaren vijftig. De komst van winkelconcern 
C&A werd gezien als een stimulans voor 
de particuliere bouw langs de Demer. 
De grondprijzen waren echter te hoog 
waardoor het nog jaren zou duren 
voordat de straat volgebouwd was. 12

Het Demerplein was de volgende stap. 
Van der Laan wilde hier een grotere 
schaal, welke het nieuwe hart van de 
stad moest worden. Het moest de 
schakel zijn tussen de winkelgebieden 
de Nieuwe Fellenoord en de Kruisstraat 
in Woensel. 12

Doordat de bouw van de Demer te 
langzaam ging, werd er een totaal-
ontwerp gemaakt voor de nieuwe 
winkelstraat de ‘Hermanus Boexstraat’, 
die parallel aan de Demer lag. Het 
concept van het ontwerp was gebaseerd 
op de ‘city-winkelpromenade’, zoals de 
Lijnbaan in Rotterdam. De bouw van 
deze straat startte in 1956. 12

Eigenlijk ging de wederopbouw maar 
traag. Toch bleef Eindhoven opzoek 
naar de ‘grootschalige’ aanpak. Na 
1950 moest het wederopbouwplan 
herhaaldelijk veranderd worden door 
de ontwikkelingen van het verkeer en 
de relatie tussen de stad en de regio. 
Hierdoor kreeg de verbinding tussen 
Woensel en de binnenstad steeds meer 
een verkeersfunctie, in plaats van de 
bedoelde winkelpromenade van Van 
der Laan. Hij beschouwde dan ook zijn 
taak voor het Plan Noord als beëindigd 
in 1958. Ir. Kuiper nam deze taak van 
hem over. 12

Afbeelding 13. Eindhoven omstreeks 1949. Bron: Reinder Rutgers (2005)
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Eindhoven werd verkozen boven Den 
Bosch en Maastricht als vestigingsplaats 
van een Technische Hogeschool 
(TH). De burgemeester, Kolfschoten, 
vond dit goed passen bij het zakelijke 
karakter van de stad. Door deze nieuwe 
ideeën veranderde het karakter van 
de wederopbouw in Woensel Zuid. Er 
zouden meer zakelijke functies met een 
‘grotere schaal’ gerealiseerd moeten 
worden, alsmede de uitvalsweg de 
Montgomerylaan. 12

Behalve de ‘grotere schaal’-
ontwikkelingen kende Eindhoven 
ook een woningtekort door de 
oorlogsschade, de herstellende 
economie en de groeiende bevolking. 
De bewoning moest volgens de 
Eindhovense architecten plaatsvinden 
in eengezinswoningen. Conform de 
groeicijfers van de inwoners zouden 
er 43.000 woningen nodig zijn. Er 
moesten dus zowel plannen voor de 
binnenstad gemaakt worden als voor de 
omringende stadsdelen. Na de Tweede 
Wereldoorlog was de wil ontstaan om de 
maatschappij opnieuw op te bouwen, 
waardoor de stedenbouw beïnvloed 
werd. De wijkgedachte was één van deze 
nieuwe stedebouwkundige principes, 
waarin de tuinstadgedachte verder was 
uitgewerkt, maar die meer focuste op 
sociale en culturele voorzieningen. Ook 
het principe van functiescheiding werd 
toegepast, vooral de hiërarchische 

structurering van het verkeer, privé of 
openbaar. Een bloemvorming model 
werd voor de uitbreiding ontwikkeld, 
waarin de bloembladeren als wijken 
functioneerden en de wegen als de nerf 
van het blad. 12

Het verkeersplan op regionaal niveau 
kreeg steeds meer vorm en in 1952 
werd er een ontwerp gemaakt voor 
de rijkswegen rond Eindhoven. De 
uitvalswegen hadden nog steeds als 
functie om zo dicht mogelijk aan het 
centrum te reiken, waardoor een 
systeem van tangenten en radialen 
ontstond (zie Afbeelding 15). 12

Rond de jaren vijftig begonnen de 
Eindhovense architecten zich af te 
vragen wat de relatie Philips - Eindhoven 

Afbeelding 15. Populaire weergave van het Uitbreidingsplan 1950. Bron: Piet Beekman (1982)
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Afbeelding 14. Uitbreidingsplan Kuiper. Bron: Piet Beekman (1982)
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12. Beekman, Piet (1982). EINDHOVEN: 
stadsontwikkeling 1900-1960. Mierlo, 
Nederland: eigen uitgave.

betekende voor het stadsbeeld, want 
Eindhoven is meer dan een Philipsstad. 
Het wederopbouwplan werd dan 
ook opnieuw herzien. De functie 
van de binnenstad was veranderd 
door het toegenomen autoverkeer. 
Er moesten bredere verkeerswegen 
aangelegd worden en er werd een 
verkeersonderzoek gehouden in 1956. 
Een behoefte ontstond naar een 
verkeersdeskundigen. 12
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15. Bosman, Jos, Schippers, Hans 
(2003). Een ensemble met grootstedelijke 
allure: De Bijenkorf en het Piazza Center 
in Eindhoven. Eindhoven, Nederland: 
Technische Universiteit Eindhoven.

Om het plan te realiseren werd er in 
1957 weer contact gezocht met de 
Bijenkorf. Het winkelconcern wilde 
echter de zaak zoveel mogelijk in eigen 
handen houden. Van Grootel zocht een 
alternatief en nam contact op met een 
groep Zwitserse financiers. 15

In 1958 werd een vergadering 
georganiseerd om de vordering van het 
plan te bespreken met de gemeente. 
De architecten presenteerden een 
brochure over de ‘Luma Galerij’, waarin 

gesproken werd over het hart van het 
nieuwe Eindhoven: ‘centrum van leven, 
centrum van kracht, centrum van 
handel!’ (Schippers, 2004). Een dergelijke 
winkelgalerij was uniek voor Nederland 
en had veel weg van het Amerikaanse 
concept van een shopping mall. Toch 
was de gemeente nog niet geheel 
overtuigd. De winkelgalerij bleef in een 
soort schetsfase, vanwege de stroeve 
samenwerking met de Bijenkorf. De 
komst van dit warenhuis was van groot 
belang voor de realisatie van het plan. 

15. Bosman, Jos, Schippers, Hans 
(2003). Een ensemble met grootstedelijke 
allure: De Bijenkorf en het Piazza Center 
in Eindhoven. Eindhoven, Nederland: 
Technische Universiteit Eindhoven.

16. Crimson Architectural Historians 
(2010). Station Eindhoven: 
Cultuurhistorisch onderzoek en 
waardestelling van Station Eindhoven. 
Rotterdam, Nederland: Crimson 
Architectural Historians

Het Luma en Cityplan waren beide een 
grootstedelijke poging om Eindhoven 
tot ‘city’ te maken. Bovendien zouden 
ze bijdrage aan het nieuwe hart van de 
stad. Maar waar ging het mis? 

Al vanaf augustus 1953 liet het 
Eindhovense bedrijf Van Grootel’s 
Bouwmaatschappij weten dat ze 
geïnteresseerd waren in de ontwikkeling 
van het gebied tussen het nieuwe 
hoogspoor en de Demer. Van Grootel 
diende bij de gemeente Eindhoven 
plannen in voor het 18 Septemberplein, 
met gebouwen van twee verdiepingen 
hoog, waarin onder andere een 
bioscoop, een restaurant, winkels, 
kantoren en showrooms gevestigd 
zouden worden. De gemeente en Van 
der Laan hadden geen bezwaar, maar 
Van Grootel moest wel contact met Van 
der Laan houden. Een andere eis was 
dat de bebouwing niet teveel mocht 
afwijken van de C&A en meubelzaak 
Lodewijks aan de overkant van het 18 
Septemberplein. Verder adviseerde de 
gemeente om contact op te nemen 
met winkelconcern De Bijenkorf, 
dat interesse had om op termijn in 
Eindhoven te vestigen. In 1954 hadden 
de architecten van Van Grootel een 

‘totaal-ontwerp’ gemaakt om ook de 
verbinding met Woensel te versterken. 
Zo waren er plannen voor een 
handelscentrum met showrooms en 
een groot hotel aan de Fellenoord. De 
bebouwing op het 18 Septemberplein 
zou voor de aansluiting moeten zorgen. 
In 1956 werden deze plannen door 
de Gemeente bekend gemaakt. Deze 
aansluitende bebouwing zou ruimte 
bieden voor twee winkelgalerijen, 
showrooms en kantoren, met 
daarnaast nog een losstaand groot, 
rond café-restaurant. Dit restaurant 
zou een panoramisch overzicht geven 
over het 18 Septemberplein richting de 
Lichttoren, het nieuwe Stationsplein en 
de auto’s die op de Vestdijk reden. Een 
tunnel onder het hoogspoor door zou 
de bebouwing aan de Fellenoord met de 
bebouwing van het 18 Septemberplein 
verbinden. 15 16

Het Luma en Cityplan avontuur

Het Luma plan (1953-1963)
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Afbeelding 16. Plan Luma. Bron: Piet Beekman (1982)

Afbeelding 17. Impressie van het Luma plan. Bron: Een Ensemble met grootstedelijke allure. (2004)
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17. Bosman, Jos, Doevendans, Kees, 
Schippers, Hans (2007). Cityplan 
Eindhoven: Het modernste ontwerp voor 
de stad. Zutphen, Nederland: Walburg 
Pers. 

met winkels en uitgaansmogelijkheden 
en aan de andere kant, ten zuiden, een 
grote hal geschikt voor sportwedstrijden, 
concerten, shows en andere massa-
evenementen’ (Schippers, 2007). De 
bebouwing had vijf lagen met daaronder 
twee lagen om te parkeren. De twee 
studenten kregen veel aandacht van 
het Eindhovens Dagblad, maar ook van 
de Technische Universiteit Eindhoven 
(Hierna: TU/e). 14

De afstudeeropdracht werkte voor de 
Gemeente Eindhoven als een soort 
katalysator. Daarom werd er in 1966 
contact gezocht met ir. Jo van den Broek 
en Jaap Bakema voor een studie naar 
het Basisplan van de binnenstad. Er 
werd een 400 meter lange ruggengraat 
ontworpen die van noord tot zuid 
zou lopen, met als uitgangspunt een 

15. Bosman, Jos, Schippers, Hans 
(2003). Een ensemble met grootstedelijke 
allure: De Bijenkorf en het Piazza Center 
in Eindhoven. Eindhoven, Nederland: 
Technische Universiteit Eindhoven.

17. Bosman, Jos, Doevendans, Kees, 
Schippers, Hans (2007). Cityplan 
Eindhoven: Het modernste ontwerp voor 
de stad. Zutphen, Nederland: Walburg 
Pers. 

Daarom besloot de gemeente om zelf 
contact op te nemen met de Bijenkorf 
in begin 1959. Er was maar tweemaal 
contact geweest met Van Grootel en de 
Bijenkorf en deze besprekingen waren 
in de zomer van 1958 al vastgelopen. 
Daarnaast wilde de Bijenkorf in het 
centrale gedeelte bouwen, dat dichter 
bij het station lag, in plaats van de 
aangewezen westelijke locatie door 
Van Grootel. Het werd duidelijk dat 
de Bijenkorf zich niet zou vestigen in 
Eindhoven wanneer het Luma plan 
gerealiseerd zou worden. Hierdoor ging 
de gemeente de zaak heroverwegen. 
Er werd naar een reden gezocht om 
de plannen te staken. De gemeente liet 
daarom ir. Kuiper, opvolger van Van der 
Laan, een uitgebreide studie doen naar 
de plannen, waarin de invloed van de 
noord-kant op de zuid-kant van het plan 
bestudeerd werden. Bovendien werd de 
Zwitserse financiering niet vertrouwd. 
Voor Van Grootel betekende dit het 
einde van het vierjarige traject van het 
Luma plan. Het duurde echter nog tot 
1963 tot de grond werd overgedragen 
aan de Bijenkorf. Het warenhuisconcern 
vond dat de Nederlandse architect te 
somber was en ging op zoek naar een 
buitenlandse architect. Er werd gekozen 
voor de Italiaanse architect Gio Ponti, die 
bekendstond als een ontwerper voor de 
welgestelde burger. Volgens Ponti was 
een modern warenhuis ‘a great closed 
box containing many desirable things’ 

(Schippers, 2004). In november 1964 
gingen de Bijenkorf en de gemeente 
akkoord met het ontwerp. 15 

De focus in het wederopbouwplan 
lag op het noorden, waar het nieuwe 
stadshart van Eindhoven moest 
komen. Het zuidelijke gedeelte 
van de wederopbouw kende geen 
nieuwe plannen, alleen herstel van 
de oorlogsschade. In het aanvullend 
wederopbouwplan werden twee 
doorbraken in de binnenstad gemaakt 
voor de auto. Er werd een basisplan 
gemaakt in 1964 met de bestaande 
situatie en de plannen die er waren. 
Daarnaast kwam het terrein van het 
Binnenziekenhuis in de binnenstad vrij, 
dat als uitbreiding van de city diende. 
Eindhoven zou ontwikkeld worden 
tot een winkelcentrum voor Zuidoost-
Brabant. 17

Tevens waren twee Delftse bouwkunde 
studenten, Rob Govers en Frank 
van Waes, begonnen met hun 
afstudeeropdracht over de Eindhovense 
binnenstad. Jaap Bakema, bekend 
van de Lijnbaan in Rotterdam, was de 
begeleider van de twee studenten. Het 
plan dat ze ontworpen hadden, had 
twee polen. ‘Aan de ene kant de markt 

Het Cityplan (1967-1970)

Afbeelding 18. Impressie van het Cityplan. Bron: Cityplan Eindhoven: het modernste ontwerp voor de stad. (2007)

Afbeelding 19. Cityplan. Bron: Cityplan Eindhoven: het modernste 
ontwerp voor de stad. (2007)
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17. Bosman, Jos, Doevendans, Kees, 
Schippers, Hans (2007). Cityplan 
Eindhoven: Het modernste ontwerp voor 
de stad. Zutphen, Nederland: Walburg 
Pers. 

tweede werd er gestart met de bouw 
van het door Van den Broek en Bakema 
ontworpen Hooghuis. 17

Het Cityplan werd gepresenteerd 
aan de Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant. Er werden 21 
bezwaarschriften ingediend. Toch ging 
Gedeputeerde Staten akkoord, op de 
locatie van de bebouwing na. Op dit 
besluit werden meerdere bezwaren 

ingediend, waaronder de grote schaal 
van het gebouw, de verwaarlozing van 
het menselijke aspect en de sloop van 
het Huis Ravensdonck. Uiteindelijk werd 
in 1974 de knoop doorgehakt en per 
Koninklijk Besluit bekendgemaakt dat 
er geen goedkeuring toegekend werd 
aan het Cityplan. Het plan was te duur 
en gaf teveel vrijheid aan de architect. 17

17. Bosman, Jos, Doevendans, Kees, 
Schippers, Hans (2007). Cityplan 
Eindhoven: Het modernste ontwerp voor 
de stad. Zutphen, Nederland: Walburg 
Pers. 

eenvoudige winkelstraat met een groot 
aanbod. Naast winkelen zouden er ook 
kantoren en woningen in komen. Onder 
dit gebouw zouden parkeerkelders 
komen. Tussen de bestaande bebouwing 
en de ruggengraat zouden om de 60 
meter verbindingsgebouwen komen. Dit 
plan moest allure aan de stad geven. De 
gemeente was niet meteen overtuigd, 
omdat het wegenstructuurplan moest 
worden gewijzigd en vanwege het grote 
contrast van de bestaande stad en het 
nieuwe plan. De afdeling Stedebouw 
had kritiek op het ruggengraat-gebouw, 
dat ‘in elke willekeurige stad had kunnen 
staan’ (Schippers, 2007). Bovendien was 
de financiering ook een probleem voor 
de gemeente. Berekeningen toonden 
echter aan dat wanneer het plan in fases 
uitgevoerd zou worden, het haalbaar 
zou zijn. 17

Om bepaalde plekken en kruispunten 
te accentueren werden er later 
torens van 60 tot 80 meter hoogte 
toegevoegd. Daarnaast werden er 
uitbreidingsmogelijkheden voorzien 
in de sectoren ‘passanten cafés’, 
goedkopere restaurants en een luxueus 
hotel (Schippers, 2007). 17

Het Eindhovens Dagblad diende als een 
belangrijk medium voor de publiciteit 
van het Cityplan in 1967. In het 
daaropvolgende jaar werkten Van de 
Broek en Bakema aan de presentatie 

van de plannen voor de gemeente. 
Toch ontstond er in het najaar van 
1968 een stroom tegen het Cityplan. 
Met name bedrijven en winkels aan de 
randgebieden van het plan, hadden 
bezwaar ingediend. In begin van 1969 
werd een teach-in over het Cityplan 
georganiseerd op de TU/e, waar de 
spanningen nog hoger opliepen. Zoals 
Schipppers beschrijft ‘Van den Broek en 
Bakema probeerden vooral het beeld 
van het ruggengraatgebouw als een 
soort stedelijk monster te corrigeren’. 17

Als gevolg nam ir. Jean Leering, 
directeur van het Eindhovense Stedelijk 
Van Abbemuseum, contact op met 
Van den Broek. Het Van Abbemuseum 
wilde, op verzoek van de gemeente, 
een tentoonstelling over het Cityplan 
organiseren. In deze tentoonstelling 
zou de beleefbaarheid gezien door de 
voetganger het uitgangspunt vormen. Er 
zou een totaalmaquette gepresenteerd 
worden en een op ooghoogte 
overzichtsmaquette. Bovendien zou 
er een groot scherm komen op een 
plein in de binnenstad, dat onderdelen 
van het Cityplan zou projecteren. De 
tentoonstelling werd over het algemeen 
goed ontvangen. 

In het begin van 1970 kwamen er 
steeds positievere klanken. De eerste 
was dat het Cityplan in aanmerking was 
gekomen voor een rijksbijdrage. Ten 

Afbeelding 19. Tentoonstelling van het Cityplan in het Van Abbemuseum van 19 september tot 9 november 1969. Bron: Regionaal Historisch 
Centrum Eindhoven
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12. Beekman, Piet (1982). EINDHOVEN: 
stadsontwikkeling 1900-1960. Mierlo, 
Nederland: eigen uitgave.

de binnenstad en had betrekking op 
de aanleg van parkeerplaatsen. De 
tangentiële ‘aanvoerwegen’ dienden 
tot het verwerken van het doorgaande 
verkeer. Feuchtinger had als entree 
van de stad de locatie ten Noorden 
van het hoogspoor in gedachte, waar 
de invalswegen eindigen en waar 
parkeerplaatsen gerealiseerd moesten 
worden. Feuchtinger overleed echter 
op 29 juni 1960 en zijn medewerker, ir. 
K. Schaechterle, nam de opdracht van 
hem over. 12

Schaechterle ging verder met de 
plannen van Feuchtinger. Hij merkte 
op dat De Montgomerylaan een 
belangrijke rol speelde voor de regio, en 
zag dat de laan de hoofdentree vanuit 
het noorden van de stad kon worden. 
Wanneer de plannen van Schaechterle 
gerealiseerd zouden worden, zou er 

veel breekwerk nodig zijn in bestaande 
woonwijken. Er was meer kritiek op de 
Montgomerylaan dan op de tangenten 
tot in het centrum. Daarom werd de 
Kennedylaan toegevoegd aan het 
plan om de uitvalsweg van Woensel te 
verschuiven naar buiten de woonwijken. 
De Kennedylaan zou dan ook aansluiten 
op de nieuw voorgestelde oost-tangent, 
die deels verlaagd uitgevoerd zou 
worden. ‘Met dit plan wordt er niet 
meer door de binnenstad gereden, 
maar flankeert het aan de city. De city 

ligt dan als een soort ‘eiland’ door de 
verkeerswegen geïsoleerd van haar 
omgeving’ (Beekman, 1982). 12

De gemeente ging akkoord met het 
verkeersplan van Schaechterle in 
oktober 1962, waarmee Eindhoven een 
nieuwe fase in ging.

12. Beekman, Piet (1982). EINDHOVEN: 
stadsontwikkeling 1900-1960. Mierlo, 
Nederland: eigen uitgave.

De vergrotende megastructuur
In jaren vijftig ontstond er behoefte 
aan verkeersdeskundigen, omdat de 
voorgaande verkeersplannen op weinig 
gebaseerd waren. De privéauto werd 
steeds populairder en minder duur als 
vervoersmiddel. Daardoor ontstond er 
ook een tekort aan parkeerplaatsen. 
Bovendien bleek uit de vooraf 
besproken plannen dat de binnenstad 
op regionaal niveau een belangrijkere 
rol zou krijgen. Dit betekende dat ook 
de bereikbaarheid van de binnenstad 
vanuit de regio goed moest zijn. De 
rondweg was echter nog lang niet klaar 
en het centrum werd intensief gebruikt 
door de auto. De plannen die Van der 
Laan en Kuiper hadden gemaakt voor 
de wederopbouw veranderden dan 
ook steeds om aan de behoeftes te 
kunnen voldoen. Kortom: het was tijd 
voor een deskundige op het gebied van 
verkeersplanning, die voor het heden en 
voor de toekomst een plan zou maken. 
Wanneer er een nieuwe structuur 
ontwikkeld werd, zou het centrum van 
de stad aantrekkelijker worden voor 
beleggers met bouwplannen. Door 
deze gerealiseerde verkeersstructuur 
ontstaan zogenaamde totaal-
ontwerpen (megastructuren). 12

In november 1958 werd de Duitse prof. 
K. Feuchtinger gevraagd om Eindhoven 
te adviseren over hun verkeersplanning. 
Feuchtinger begon met een groot 
verkeersonderzoek om de gegevens 

die in 1956 verzameld waren te 
versterken. Twee jaar later werd het 
verkeersonderzoek gepresenteerd 
aan de gemeente. In de nota werd 
geschreven: ‘Voor Eindhoven zijn de 
moeilijkheden rond de binnenstad 
extra groot, doordat het historisch 

gegroeid stratenpatroon meebrengt, 
dat naast het verkeer met oorsprong 
en bestemming binnenstad, ook een 
groot deel van het verkeer tussen de 
wijken onderling en van het doorgaand 
verkeer zich via de binnenstad afwikkelt.’ 
(Beekman, 1982) 12

Feuchtinger maakt onderscheid 
tussen ‘doelverkeer’ en ‘doorgaand 
verkeer’. Het doelverkeer reikte tot in 

Afbeelding 20. Autoverkeer intensiteit op de invalswegen rond 
Eindhoven. Duidelijk is dat De Boschdijk ontlast moet worden. Bron: 
Beekman (1982).

Afbeelding 21. Tussentijds ontwerp van Schaechterle op regionaal 
niveau. Bron: Beekman (1982).
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Afbeelding 22. Verkeersplan binnen de ring. Bron: Beekman (1982).
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Eindhoven kent als company town een 
rijke geschiedenis, waarin Philips een 
belangrijke rol heeft gespeeld. Toch is na 
de oorlog gemeente Eindhoven op zoek 
gegaan naar de moderne metropool, 
met plannen als het Luma plan en 
het Cityplan. Zo komt naar voren dat 
de gemeente vooral in de binnenstad 
zocht naar de schaalvergroting die 
Eindhoven nodig had om te veranderen 
in de gewilde City. Dit veroorzaakte 
enkele knelpunten, vooral rondom de 

binnenstad en de overgang naar de 
woonwijk Woensel. Deze verbinding 
heeft meerdere vormen gekend en is 
door de jaren heen meerdere malen 
veranderd. De verdere analyses zullen 
gefocust zijn op dit Noordplein, die later 
de Fellenoord zal gaan heten. 

Conclusie 
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Afbeelding 23. Modernistische erfgoed van Eindhoven geprojecteerd op huidig stadsweefsel. Afbeelding 24. Binnenstad met modernistisch erfgoed en de plannen Luma en het Cityplan. 
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De wijk Fellenoord was het 
doelwit geweest van de Engelse 
bombardementen tijdens het 
Sinterklaasbombardement. Dit had een 
groot deel van de wijk verwoest. 

De focus van het wederopbouwplan was 
het noordelijke deel van de binnenstad, 
met onder andere de Fellenoord. Al 
gauw begon het herstel van het gebied 
en werd het hoogspoor gebouwd, om de 
verbinding Woensel - Eindhoven beter 
te maken. Daarna lagen de plannen een 
tijd stil vanwege het groeiende aantal 

auto’s in de binnenstad en ideeën van 
de gemeente Eindhoven om een nieuw 
hart voor de stad te ontwerpen.

Om een beeld te krijgen van de 
geschiedenis van het gebied, wordt 
deze kort weergegeven aan de hand 
van kaarten en foto’s uit die tijd. 

Na de annexatie van onder andere 
Woensel en Eindhoven, hoorde de 
wijk Fellenoord ook bij Eindhoven. 
Fellenoord was genoemd naar de 
straat die de verbinding vormde tussen 
het centrum en de Boschdijk. Al vanaf 
1866 wordt de wijk gescheiden door 
het spoor. Ook hier stonden rond 
deze tijd sigaren- en kousenfabrieken. 
Er woonden veel mensen in deze wijk 

en de wijk had daarom ook haar eigen 
parochiekerk.

Fellenoord door de jaren heen

Voor de Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog

Afbeelding 26. Fellenoord rond 1921. (Bron: www.watwaswaar.nl)

Afbeelding 25. Fellenoord rond 1961. 
(Bron: www.rhc-eindhoven.nl)

Afbeelding 27. Aanbouw Hoogspoor rond 1950. 
(Bron: www.eindhoveninbeeld.com)

Afbeelding 28. Fellenoord rond 1963. (Bron: www.watwaswaar.nl)
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20. Dienst Stadinrichting, afdeling 
verkeer (1984). Reconstructie Busstation 
Neckerspoel. Eindhoven, Nederland: 
Gemeente Eindhoven.

18. UNStudio (2014). Ontwerp 
Toelichting: Rabobank Eindhoven. 
Nederland: UNStudio.

19. Gemeente Eindhoven (2013). 
Bestemmingsplan
Emmasingelkwadrant -
Fellenoord 2013. Eindhoven, Nederland: 
Gemeente Eindhoven.

Ondertussen vestigden het Holiday Inn 
en de ABN Amro zich langs de Fellenoord. 
Bovendien werden er plannen gemaakt 
om het busstation te verplaatsen naar 
de noordkant van het station. Daarbij 
zou een busbaan toegevoegd worden 
aan de Fellenoord om de bus minder 
te laten stoppen. Daarnaast werd er 
gekeken naar het langzame verkeer 
rondom de Fellenoord. Dit omdat de 
straat tot nu toe alleen nog toegankelijk 
was voor de auto. De tunnels voor 
de fietsers, beschreven in het plan 
Reconstructie Busstation Neckerspoel, 

zijn laat in de jaren tachtig uitgevoerd, 
evenals het busstation Neckerspoel. 20

In de jaren vijftig en zestig waren vele 
studies en plannen gemaakt voor 
het Fellenoordgebied. Tien jaar later 
begonnen ze met de uitvoering van 
deze plannen. De eerste fase was het 
aanleggen van de straat, de Fellenoord. 
Deze nieuwe verkeersstructuur zou de 
binnenstad verlossen van het groeiende 
aantal auto’s. Door deze ingreep was 
het slopen van een aantal woningen 
nodig. De Boerenleenbank was een 
van de eerste kantoorcomplexen 
langs deze nieuwe verkeersmachine. 
De lege vlaktes dienden als grote 

parkeerplaatsen voor het bezoekend 
publiek van de binnenstad. De 
parochiekerk verdween in 1973 omdat 
er te weinig omwonenden waren. 18 19

Jaren zeventig Jaren tachtig

Afbeelding 29. Fellenoord rond 1970 
Bron: www.rhc-eindhoven.nl

Afbeelding 31. Fellenoord rond 1983. 
Bron: www.eindhoveninbeeld.com

Afbeelding 30. Fellenoord rond 1973. (Bron: www.watwaswaar.nl) Afbeelding 32. Fellenoord rond 1984. (Bron: www.watwaswaar.nl)
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In 2002 werd het laatste eiland 
volgebouwd van de Fellenoord, het 
Kennedy Business Centrum. Dit 
werd gebouwd op het voormalige 
parkeerterrein van het station. Dit 
maakte het Central Business District 
(CBD) aan de Fellenoord compleet. 
Deze ontwikkeling van het gebied roept 
een aantal vragen op.  

Het kantorencomplex ‘t Eindje werd 
langs de Fellenoord bijgebouwd, 
met drie kantoorgebouwen en een 
grote parkeerplaats met parkeerdek. 
Daarnaast werd een woonflat gebouwd 
aan het westelijke einde van de 
Fellenoord. Uiteindelijk werd besloten 
dat er tussen de Bijenkorf en de Holiday 
Inn het Beursgebouw gebouwd moest 
worden; een grote evenementenhal 
waarin feesten, markten en beurzen 
georganiseerd konden worden. 
Tegenover het Beursgebouw werd nog 
een kantoorgebouw gebouwd met in de 

onderste laag winkels en cafés.
Jaren negentig Huidige situatie

Afbeelding 34. Fellenoord rond 1991. (Bron: www.watwaswaar.nl)

Afbeelding 33. Bouw Beursgebouw rond 1990. 
Bron: www.rhc-eindhoven.nl

Afbeelding 35. Kennedy Business Centrum rond 2007 
Bron: www.eindhoveninbeeld.com

Afbeelding 36. Fellenoord rond 2014. (Bron: www.oscity.nl)
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12. Beekman, Piet (1982). EINDHOVEN: 
stadsontwikkeling 1900-1960. Mierlo, 
Nederland: eigen uitgave.

21. Eindhovens Dagblad (18-08-1965). 
Fellenoordplein is over 8 jaar klaar. 
Eindhoven, Nederland: Eindhovens 
Dagblad

12. Beekman, Piet (1982). EINDHOVEN: 
stadsontwikkeling 1900-1960. Mierlo, 
Nederland: eigen uitgave.

uitstekende locatie hiervoor. 12

Met het idee dat er makkelijker een 
belegger gevonden kon worden 
wanneer de wegen gereed waren, werd 
er in 1965 gestart met de bouw van 
de Fellenoord.  De straat was in 1970 
klaar voor gebruik en voor verdere 
ontwikkeling, maar niet alles liep zoals 
gepland. De meeste kantoren  werden 
pas rond de jaren tachtig gebouwd, 
maar nog steeds niet volledig vol 
gebouwd. Het idee om de Fellenoord 
als een totaal-ontwerp uit te voeren is 
dan ook mislukt. De straat zelf ligt als 

een soort verkeersmachine langs de los 
geplaatste gebouwen. 12 21

De uitvoering van het plan nam veel 
tijd in beslag en de grond het heeft 
nog tijden leeg gestaan. Om dit te 
begrijpen wordt er nog nader gekeken 
naar de ontwikkeling van het plan. 

Zoals eerder beschreven hebben beide 
verkeersplanologen zich gebogen over 
het Noordplein in Eindhoven, maar 
voordat het de vorm gekregen heeft 
van nu, zijn er meerdere plannen 
gemaakt. Zo hebben ook Kuiper en Van 
der Laan beiden een poging gewaagd. 
Desalniettemin slaagde Schaechterle er 
pas in 1960 in om een plan te maken 
wat uitgevoerd kon worden. 

Vanaf 1955 was de financiële positie 
van de gemeente gunstig en zo was er 
voldoende kapitaal ontstaan voor de 
bouw van zakenpanden en bedrijven. 
De gemeente vond de Fellenoord een 

Ontwikkeling van de verkeersstructuur
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Afbeelding 38. Verkeerstructuur volgens het plan van 1962. Bron: Beekman (1982).

Afbeelding 37. Ontwikkelingen rond de Fellenoord, er wordt steeds 
meer ruimte voor het verkeer gemaakt. Bron: Beekman (1982).

Afbeelding 39. Overzicht van Plan Woensel Zuid rond 1962. Bron: Beekman (1982).



64. 65.KARAKTERISTIEKEN VAN DE FELLENOORDKARAKTERISTIEKEN VAN DE FELLENOORD

Tegenwoordig ziet het gebied er zo uit 
als op de kaart hiernaast. Nog steeds is 
de wijde verkeersstructuur herkenbaar 
die in 1962 door Schaechterle bedacht 
is. 

In de volgende hoofdstukken is 
uiteengezet welke functies en gebruikers 
het gebied tegenwoordig kent. Het 
gebied zal uiteen gehaald worden aan 
de hand van deze gebruikers.

Huidige situatie
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Dit gegeven is ook zichtbaar wanneer 
er naar cijfers van de gemeente 
Eindhoven wordt gekeken. Eindhoven 
in Cijfers geeft per wijk weer hoeveel 
mensen er wonen, werkzaam zijn en 
hoeveel ondernemingen en woningen 
er zijn. Zo is te zien dat er niemand 
woonachtig is aan de Fellenoord, op 
de woonflat in het westen na. Deze 
wordt namelijk niet tot de Fellenoord 
gerekend. Vroeger woonden er meer 
mensen aan de Fellenoord, maar 

vanwege de oorlogsschade en de 
verdere sloop van alle woningen voor 
de nieuwe verkeersstructuur, woont er 
nu niemand meer. Het programma van 
de Fellenoord voldoet aan dat van een 
Central Business District (CBD).

Het gebied rondom de Fellenoord 
moest het nieuwe zakendistrict worden 
aan de rand van de binnenstad van 
Eindhoven. Vanwege de moderne 
verkeerstructuur zou het gebied goed 
bereikbaar zijn voor de auto en zo vele 
beleggers aantrekken. Na een aantal 
jaren is het gebied volgebouwd met 
kantoorgebouwen, variërend van 4 
tot 21 verdiepingen hoog. Daarnaast 
zit het hotel Holiday Inn gevestigd in 
het midden van het gebied. Tegenover 

het hotel ligt de evenementenhal, het 
Beursgebouw, geschikt voor beurzen, 
markten en evenementen. Tevens ligt 
het noordelijke station in dit gebied, 
waaraan het busstation Neckerspoel 
ligt. Oftewel: de twee functionele 
dragers van het gebied zijn de kantoren 
en het doorgaande verkeer. 

Het programma rondom de Fellenoord

Afbeelding 40. Programma langs en rondom de Fellenoord. Bron: www. bagviewer.pdok.nl Afbeelding 41. Verkeerstructuur volgens het plan van 1962. Bron: Beekman (1982).
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De gemeente houdt elk jaar een 
telling om de verkeersintensiteit van 
verschillende straten te bekijken. 
Wanneer er gekeken wordt naar de 
verkeersintensiteit van de Fellenoord, 

dan valt er op dat de straat als een 
verzamelaar en verdeler werkt. 
Bovendien is de binnenstad bereikbaar 
vanaf de doorgaande straat, waar veel 
gebruik van wordt gemaakt. 

De meest intensieve gebruiker van het 
gebied is de automobilist. Het verkeer 
uit Den Bosch, Tilburg, Nijmegen en 
Helmond komt samen op deze straat, 
om daar weer verdeeld te worden over 
de binnenstad. Het is de belangrijkste 

oost-westverbinding in het noorden 
van Eindhoven. Het ontwerp voor de 
straat is vanuit de auto bedacht en 
daaraan zijn later de bus en de fietser 
toegevoegd.  

De automobilist
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1 Gemeente Eindhoven (oktober, 2014). Telpunten 2013. 
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2 Gemeente Eindhoven. (juli, 2009). Ontwikkelingsvisie Plus NS 
Station Noordzijde. Eindhoven, Nederland: gemeente Eindhoven.

Afbeelding 42. De wegenstructuur van het gebied. Afbeelding 43.Verkeersintensiteit van de Fellenoord.
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Vanwege deze verkeersintensiteit 
ontstaan er op de kruispunten moeilijke 
situaties. Op dit moment zijn er hier vier 
van, de drie kruisingen met de moderne 
radialen en nog één met de binnenstad. 
Omdat dit de entree voor het centrum 
is, zijn er ook meerdere parkeerplaatsen 
te vinden voor het bezoekend publiek. 

De auto rijdt als het ware door een 
open landschap met hier en daar een 
kantoorgebouw of een boom. Vanuit de 
auto wordt het gebied ook erg groen 
ervaren, zoals te zien op de foto en 
tekening hiernaast.

P

P
P

P
RIJRICHTINGEN
huidige situatie
P parkeren

Afbeelding 44. De rijrichtingen en knooppunten van de Fellenoord. 

Afbeelding 45+46. Impressies van het gebied vanuit de auto.
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Het fietsers en voetgangers netwerk 
is als het waren onder de auto door 
gewoven.  Hierdoor is een systeem 
met twaalf tunnels onstaan onder de 
Fellenoord door. Daar mogen de tunnels 
van het Hoogspoor nog aan toegevoegd 
worden, wat het totaal op zeventien 
brengt. De fietser en voetganger kan 

daardoor, zonder de Fellenoord over te 
steken, de andere kant bereiken. Echter 
geeft dit een ondergronds karakter. 
Niet alleen in het systeem, maar ook in 
de ruimtelijke kwaliteit is de fietser en 
voetganger ondergeschikt aan de auto. 
Bovendien maakt het hoogteverschil de 
tunnels sociaal onveilig.

De fietser en voetganger

Afbeelding 47. Het fietsnetwerk van het gebied. 

Afbeelding 48+49. Impressies van het gebied vanaf de fiets. 
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22. Gemeente Eindhoven (2008). 
Bomenbeleidsplan: Ruimte voor bomen. 
Eindhoven, Nederland: Gemeente 
Eindhoven.

Het rest-groen
De rest ruimte die overblijft is opgevuld 
met ‘groen’. Dit groen is als een soort 
strooigroen geplaatst. De bomen in de 
middenberm van de Fellenoord zijn 
allemaal platanen en zijn als waardevol 
bestempeld door de gemeente. In de 
lente groeien er narcissen en krokussen 
in de bermen. 

Het groen zelf is niet toegankelijk en 
functioneert dus als ‘kijkgroen’. Het 
gebied oogt daarom groen, maar is niet 
gestructureerd.

Afbeelding 50. De groenstructuur tussen de wegenstructuur en fietsnetwerk. 

Afbeelding 51+52. Impressies van de groenstructuur.
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De totale afstand van deze snede is 
107,5 meter en geeft een breed profiel 
van de straat weer. Beide gebouwen zijn 
niet toegankelijk vanaf de Fellenoord en 
vormen zodoende alleen de beëindiging 
van het profiel. Er zit een brede buffer 
tussen de auto- en de busbaan, welke 
geen duidelijke functie heeft. De 

fietser ligt dus 3 meter lager dan het 
autoverkeer in een soort goot tussen 
de busbaan en het Beursgebouw 
in. Beide zijkanten zijn dode muren, 
zonder enige toegang of enkel en alleen 
nooduitgangen.

De gebruikers en de functies van 
de Fellenoord leveren samen deze 
twee straatbeelden op. Hierin is ook 
duidelijk te zien wie zich waar bevindt. 
Bovendien is het hoogteverschil tussen 
de Fellenoord en het fietsnetwerk 
zichtbaar. Dit is namelijk ongeveer 3 
meter en komt voort uit de vroegere 
beekdalen en zandruggen. Het gebied 
gaat dus omlaag vanwege de vroegere 
Gender die langs het 18 Septemberplein 
heeft gestroomd. 

Straatbeeld van de Fellenoord
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Afbeelding 53. Snede door het Fellenoord gebied.
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Het verschil tussen deze snede en de 
vorige is het talud. Hier is de overgang 
van het hogere autoverkeer naar het 
lagere fietsverkeer zachter. De fietsers 
en voetgangers hebben daarom maar 
aan één kant een dode wand, namelijk 
die van een dubbele parkeergarage. Ook 
hier rijdt de auto in een open landschap, 
zonder in aanraking te komen met de 
fietsers en de voetgangers. De snede 

wordt, evenals de vorige, afgesloten 
door twee kantoorgebouwen welke 
beide niet toegankelijk zijn vanaf de 
Fellenoord. 

Afbeelding 54. Snede door het Fellenoord gebied.
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Wanneer men uitzoomt en een 
snede maakt van de Fellenoord en 
aangrenzende gebieden, dan is de 
schaal van de voorgaande sneden pas 
echt herkenbaar. De schaalvergroting 
die zo gewenst was vanuit de Gemeente 
om tegenover Philips en de Technische 
Hogeschool te zetten is goed zichtbaar. 
Wanneer er een snede wordt gemaakt 
vanaf de binnenstad tot aan Oud 
Woensel zie je deze schaalvergroting 
tussen deze twee wijken ontstaan. 
Het interessante hieraan is dat de 
binnenstad en Oud Woensel beiden 
wel een verblijfskwaliteit kennen, en 
dat het gebied daartussen vooral als 
transportruimte gebruikt wordt.

Piazza
18 

September-
plein

Demer Hoogspoor Lardinoistraat Fellenoord Kruisstraat

Afbeelding 55. Snede door het Fellenoord gebied met aangrenzende wijken.

Afbeelding 55. De winkelstraat de Demer in de binnenstad van 
Eindhoven.

Afbeelding 56. De Lardinoistraat tussen de binnenstad en Oud 
Woensel. 

Afbeelding 56. De Kruisstraat, een shared space straat, in de wijk 
Oud Woensel. 
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23. Afdeling Economische Zaken & 
Arbeidsmarkt (2012). Kantorenstrategie
Eindhoven, 2012 – 2020. Eindhoven, 
Nederland: Gemeente Eindhoven.

Vanwege de economische crisis kent 
het gebied een hoge leegstand. Er 
staat namelijk 36 procent van de totale 
vloeroppervlaktes van de Fellenoord 
leeg. Dit getal gaat gestaag omlaag 
afgelopen jaar. Toch wordt de nieuwe 
Rabobank ontwikkeld, die 8.000 m2 
vloeroppervlakte extra toevoegt aan het 
totaal. In de Kantorenstrategie van de 
Gemeente Eindhoven wordt beschreven 
dat er in principe geen nieuwbouw voor 
kantoren wordt goedgekeurd. Daarom 
is het ook van belang dat er dus ergens 
anders op de Fellenoord 8.000 m2 zal 

moeten transformeren. Daarnaast 
moet het gebied een sterkere identiteit 
krijgen in vergelijking met de High Tigh 
Campus, Brainport, Strijp en de Groene 
Campus. Daarom is het belangrijk dat 
de locatie geüpdatet gaat worden en 
ook meer voor de werknemers gaat 
betekenen. Hierbij zijn functies voor 
na het werken cruciaal. Er kan gedacht 
worden aan een kinderdagverblijf, een 
sportschool en een supermarkt. Het 
gebied mist deze faciliteiten op dit 
moment. 23

Huidige status: LEEGSTAND

6103m2

KPN
NS Poort

17322m2

VGZ

12552m2

15995m2

Deterink
Deutsche Bank
Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars
Jones Lang Lasalle

3076m2

4471m2

Colliers International
2623m2

6406m2

Colliers International

7770m2

Station
ProRail + NS

8412m2

Beursgebouw
5289m2

ING

3922m2

4396m2

DTZ Zadelhoff

3994m2

Towers Watson
DRM Financial Management

805m2

4299m2

Regus
Bossers & Fitters

2654m2

5695m2

Merin

2417m2

5057m2

Verschuren & Schreppers

2940m2

Stroomhuisje
Amaro

1044m2

7835m2

KVK
Colliers International

15605m2

Rabobank

28000m2

Rabobank

11675m2

Holiday Inn

Restaurant FLO

14729m2

Centrum voor 
de Kunsten 
Eindhoven

720m2

3167m2

Bossers & 
Fitters

6853m2

6853m2

Coliers International

1340m2

5926m2

Verschuren & 
Schreppers

7057m2

10953m2

Verschuren & Schreppers

2924m2

3072m2

Merin

10953m2

Woonbedrijf

43 % 36 %
FELLENOORD
LEEGSTAND

41 %

BRANCHES TOTALE BINNENSTAD LEEGSTAND VLOEROPPERVLAKTES

ZAKELIJKE
DIENSTVERLENING

FELLENOORD
LEEGSTAND

Afbeelding 55. Leegstand per gebouw in aantal m2.

Afbeelding 56. Diagrammen over de soort branches, de leegstand van de Fellenoord vergeleken met de leegstand van de binnenstad en de 
vloeroppervlaktes vergeleken met de leegstaande vloeroppervlaktes.  Bron: Kamer van Koophandel, Bag-viewer en Funda.

Afbeelding 57. Leegstand in het gebouw van de Fellenoord 300. 
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25. Sector Openbare Ruimte, Verkeer 
en Milieu (2013). Eindhoven Op Weg: 
duurzaam verbinden van mensen en 
locaties in Eindhoven veelzijdige stad. 
Eindhoven, Nederland: Gemeente 
Eindhoven.

24. Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
en Beheer (2005). Stationsgebied 
Verbinden & Verblijven: Ruimtelijke visie 
en haalbaarheidsstudie voor de verdere 
ontwikkeling van het Stationsgebied. 
Eindhoven, Nederland: Gemeente 
Eindhoven. 

De gemeente werd ook hard getroffen 
door de financiële crisis en daarom zijn 
er nog geen nieuwe plannen ontwikkeld 
voor het gebied. Er is wel een visie over 
de verkeersafwikkeling van Eindhoven 
uitgekomen, ‘Eindhoven op Weg’, in 
2013. Hierin wordt de ambitie van 
Eindhoven ten opzichte van de mobiliteit 
beschreven. Eindhoven wil graag 
‘duurzame mobiliteit te koppelen aan de 
ruimtelijke-economische ontwikkeling 
van Brainport en de verbetering 
van de kwaliteit van de openbare 
ruimte’ (Gemeente Eindhoven, 2013). 
Duurzame mobiliteit betekent dat meer 
lopen, fietsen en gebruikmaken van het 
openbaar vervoer gestimuleerd moet 
worden. Om dit te bereiken heeft de 
gemeente de twee begrippen, slow 
motion en fast forward, ontwikkeld. 
Hiermee wil ze aangeven waar het 
verkeerssysteem van doorgaand 

verkeer naar bestemmingsverkeer 
moet veranderen. De moderne radialen 
en de ring zullen als fast forward verkeer 
gezien worden en de historische 
radialen als slow motion. Nochtans 
worden er geen duidelijke oplossingen 
en ontwerpen gegeven in deze visie. 
Alleen wilde ideeën zoals hiernaast 
worden beschreven.

De Gemeente Eindhoven ziet dit nog 
steeds als één van de belangrijkste 
strategische ontwikkelingsgebieden. De 
gemeente erkent zelf ook dat er kwaliteit 
ontbreekt aan de openbare ruimte. Er 
is daarom een ontwerp gemaakt voor 
dit gebied met als doel één maaiveld te 
creëren op centrumniveau. Dit betekent 
dat de Fellenoord verlaagd zou worden 
tot 15 m. in plaats van 18 m. De fiets en 
voetgangerstunnels zullen verdwijnen 
en vervangen worden voor bruggen 
over de straat heen. Hierdoor wordt 
het systeem omgekeerd: langzaam 
verkeer over het snelle verkeer. Dit 

wordt inverse Fellenoord genoemd. 
Nieuwe bebouwing zal de nieuwe assen 
benadrukken. Verder wordt er een 
functiemix voorgesteld als vervanging 
van het CBD. Een speerpunt daarin was 
het wonen in het centrum van Eindhoven. 
Zo hoopte men meer levendigheid in 
het gebied te verkrijgen. Dit plan was 
echter financieel niet haalbaar en werd 
van de baan geschoven. 24

Plannen van de gemeente

Afbeelding 58. Plan Verbinden en Verblijven van de Gemeente Eindhoven (2005). 

Afbeelding 59. Huidige verkeerssysteem.
Bron: Gemeente Eindhoven, 2013.

Afbeelding 60. Slow-motion (rood) en Fast forward (dubbele lijn).
Bron: Gemeente Eindhoven, 2013.

Afbeelding 61. Schets idee voor het busstation Neckerspoel. 
Bron: Gemeente Eindhoven, 2013.
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26. Gemeente Eindhoven (2009). 
Ontwikkelingsvisie Plus NS Station 
Noordzijde. Eindhoven, Nederland: 
Gemeente Eindhoven. 

27. Gemeente Eindhoven (2009). 
Prognose Reizigersstromen Station 
Eindhoven 2020. Eindhoven, 
Nederland: Gemeente Eindhoven.

18. UNStudio (2014). Ontwerp 
Toelichting: Rabobank Eindhoven. 
Nederland: UNStudio.

Op dit moment zijn er alleen 
kleinschalige plannen bekend 
voor het gebied. Het station wordt 
momenteel verbouwd en één van de 
twee Rabobank torens is kortgeleden 
afgebroken. 

Het station wordt verbouwd vanwege 
het stijgende aantal treinreizigers. 
Het passagiersaantal zal met 32 
procent stijgen, van 53.000 naar 
70.000 reizigers per etmaal. Daarom 
wordt de passagierstunnel onder de 
grond ruimer gemaakt. Het plan wordt 
gefaseerd uitgevoerd. Het eerste deel 
is het treinstation, daarna wordt de 
zuidkant van het station aangepakt en 
in de laatste fase de noordkant van 
het station. Deze laatste fase zal pas 
na 2030 plaats vinden, maar wordt 
wel nodig geacht. Het busverkeer zal 
ook enorm toenemen, namelijk met 
80% van 40.000 naar 72.500 reizigers 
per etmaal. Er is nog geen definitief 
ontwerp voor dit nieuwe busstation. De 
gemeente heeft in 2009 wel een studie 
laten uitvoeren om te kijken naar de 
mogelijkheden. 26 27 

De Rabobank heeft de toren laten 
slopen omdat deze niet meer aan de 
eisen en wensen van de Rabobank 
voldeed. UNStudio is de architect 
van de nieuwe toren. Deze toren zal 
binnen de rooilijnen van de vorige 
toren blijven en onder de hoogte 

van de overgebleven toren. Het doel 
was om de verschillende soorten 
verkeer: auto’s, fietsen, voetgangers, 
werknemers en gasten, met elkaar te 
verbinden en elkaar ontmoeten op 
het dek boven de parkeergarage. Er 
zal dan ook een nieuwe entree aan de 
Fellenoord gemaakt worden. De bouw 
van dit nieuwe kantoor zal starten in 
april 2015. 18

Overige plannen

Afbeelding 63. Definitief ontwerp nieuwe Rabobank door UNStudio.
Bron: A2 Studio, 2014

Afbeelding 62. Definitief ontwerp nieuwe passagiershal van Station Eindhoven.
Bron: Arcadis, 2013
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Er is onderzoek gedaan op verschillende 
schaalniveaus. Het onderzoek is 
begonnen met de onderzoeksvraag: ‘Hoe 
kan het modernistische erfgoed van een 
stad aangepast worden aan de menselijke 
schaal?’. Om het antwoord te vinden 
is er begonnen met een algemeen 
onderzoek naar de geschiedenis van 
Eindhoven. Hieruit zijn drie belangrijke 
projecten naar voren gekomen en 
behandeld: het Luma plan, het Cityplan 
en het plan Schaechterle. De laatste is 
een uitgevoerd plan en was daarom 
interessant om nader te onderzoeken. 
Deze locatie, de Fellenoord, wordt dan 
ook de focus van het verdere onderzoek 
en ontwerp. Aan de hand van een 
historisch, typologisch en morfologisch 
onderzoek en observaties zijn er 
kaarten gemaakt om de resultaten te 
laten zien. Hieruit zijn een aantal punten 
naar voren gekomen die in eerste 
instantie los van elkaar lijken te staan, 
maar samen de randvoorwaarden van 
het ontwerp vormen.  

Voor de oorlog was de Fellenoord een 
levendige woonwijk met kleinschalige 
bedrijvigheid. Na de oorlog is dit echter 
totaal veranderd. Eerst heeft het terrein 
lang braak gelegen en is het een hele 
tijd gebruikt als parkeerterrein voor 

de binnenstad. Het plan Schaechterle 
sloopte alle woningen uit het gebied 
en maakte van de Fellenoord een grote 
verkeerontsluitingsader. De echte 
beleggers kwamen echter niet om het 
als een totaal-ontwerp uit te voeren. 
Daardoor ligt de straat los van zijn 
context. Langzaam werden de eilanden, 
gevormd door de verkeersstructuur, 
volgebouwd met over het algemeen 
kantoren. Dit heeft uiteindelijk geleid 
tot een monofunctioneel gebied, welke 
twee hoofdgebruikers kent: de auto en 
de werknemer. Doordat de fietsers en 
voetgangers onder het autonetwerk 
door gaan, voelt het anoniem en 
sociaal onveilig. Wanneer de werkdag is 
afgelopen oogt het gebied verlaten en 
kent het gebied nog maar één gebruiker, 
het doorgaande verkeer. Het gebied 
heeft tevens geen verblijfskwaliteit, 
ook al ziet het er redelijk groen uit. 
Bovendien staat een groot deel van 
de kantoorpanden leeg als gevolg van 
de economische crisis. Met nog geen 
duidelijk toekomstbeeld is het tijd voor 
een nieuwe aanpak en ontwerp voor de 
Fellenoord.

Onderzoeksconclusies en ontwerp uitgangspunten

Onderzoeksconclusies
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De aandachtspunten zijn dus kort 
samengevat: de monofunctionaliteit, 
de eilandenstructuur, de anonimiteit, 
de veiligheid, de verblijfskwaliteit en 
de leegstand. Deze punten zijn terug 
te leiden naar de doorsnede van de 
Fellenoord. Hierin zal plaats gezocht 
worden voor het verblijven, maar ook 
zeker voor het stromen. De doorstroom 
van het gebied is namelijk van groot 
belang voor Eindhoven en haar 
binnenstad. Daarnaast moet er gekeken 
worden naar de toevoeging van een 
functie, om het verblijven mogelijk 
te maken. Het gebied krijgt dus een 
ruimtelijke update. Door deze update 
van de openbare ruimte, krijgt de locatie 
van de kantoren een opwaardering en 
dat maakt het weer aantrekkelijk voor 
bedrijven om zich te vestigen in het 
gebied. 

Ontwerpuitgangspunten
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Om een beter beeld te krijgen van het 
gewenste straatbeeld, zal er eerst nog 
nader onderzoek worden gedaan naar 
bekende straten en hun profiel.

Om beter te begrijpen wat deze 
menselijke schaal is, wordt er in dit 
hoofdstuk gekeken naar voorbeelden 
in Parijs, Barcelona, Brooklyn, Tokyo 
en Eindhoven. De eerst drie steden 
zijn gekozen vanwege hun mooie 
brede profiel. Ze zijn gekenmerkt als 
boulevards. Vroeger symboliseerden 
deze straten vooruitgang, welvaart 
en de openbare orde in de stad. 
Tegenwoordig is de auto toegevoegd 
aan het straatprofiel en zijn het nog 
steeds prettige straten. 

Tijdens de studiereis naar Japan heeft 
eenieder zijn eigen thema gekregen 
om te observeren. De straatprofielen 
van Tokyo waren voor mij het thema. 
Deze zijn later, in oktober 2014, ook 
tentoongesteld in een expositie. Ze 
geven een goed beeld van de moderne 
stad Tokyo, waar multilevel een grote rol 
speelt. 

In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk 
wordt nog naar twee aangrenzende 
moderne radialen gekeken van de 
Fellenoord. De Montgomerylaan en de 
J.F. Kennedylaan zijn beide als parkway 
bestempeld door de gemeente. 

“A city street equipped to handle strangers, 
and to make a safety asset, in itself, our of 
the presence of strangers, as the streets of 
successful city neighborhoods always do, 
must have three main qualities:

First, there must be a clear demarcation 
between what is public space and what is 
private space. Public and private spaces 
cannot ooze into each other as they 
do typically in suburban settings or in 
projects.

Second, there must be eyes upon the street, 
eyes belonging to those we might call 
the natural proprietors of the street. The 
buildings on a street equipped to handle 
strangers and to insure the safety of both 
residents and strangers, must be oriented 
to the street. They cannot turn their backs 
or blank sides on it and leave it blind.

And third, the sidewalk must have users 
on it fairly continuously, both to add to 
the number of effective eyes on the street 
and to induce the people in buildings 
along the street to watch the sidewalks in 
sufficient numbers. Nobody enjoys sitting 
on a stoop or looking out a window at an 
empty street. Almost nobody does such a 
thing. Large numbers of people entertain 
themselves, off and on, by watching street 
activity.” (Jane Jacobs, 1961) 2

2. Jacobs, Jane (1961). The Death and 
Life of Great American Cities. New York, 
Verenigde Staten: Random House. 

Introductie
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3. Jacobs, Allan B., Macdonald, 
Elizabeth, & Rofé, Yodan (2003). The 
Boulevard Book: History, Evolution, Design 
of Multiway Boulevards. Cambridge, 
Verenigde Staten: The MIT Press.

28. Dover, Victor, Massengale, John 
(2014). Street Design: The Secret to Great 
Cities and Towns. Hoboken, Verenigde 
Staten: John Wiley & Sons.

Wanneer men aan Parijs denkt, ziet 
men meteen de wijde boulevards 
met bomenrijen, elegante gebouwen, 
de vele winkels en cafés, en de vele 
rondstruinende mensen voor zich. 
Parijs wordt gedefinieerd door haar 
boulevardsysteem. Dit systeem is 
geïntroduceerd door Baron Georges 
Haussmann rond 1850. Het systeem 
zorgde voor grote doorbraken in 
Parijs. Van dit systeem is Avenue 
Montaigne nader onderzocht.

Avenue is een korte straat met formele 
Parijse architectuur erlangs. Rond 1770 
functioneerde het al als een plek waar 
gala’s, avondvermaak en dansfeesten 
plaatsvonden. Het is nog steeds één 
van de meest modieuze straten van 
Parijs. Langs de straat staan grote 
kastanjebomen en in de gebouwen 
bevinden zich cafés, designsalons en 
banken. Naast de publieke functies 
zijn er ook woningen en een hotel. 
De intensiteit van de straat is 20.400 
voertuigen per etmaal, waarvan ook 
vele taxi’s en bussen. Het doorgaande 
verkeer bevindt zich in het midden 
van de straat. Het verkeer op de 
ventweg wordt onderscheiden van het 
doorgaand verkeer door de rij bomen. 

De voetganger bevindt zich tussen de 
gevel en de ventweg in. De straat is 34 
meter breed en tevens ook de smalste 
straat die onderzocht is. Dit maakt de 
straat ook makkelijk over te steken. De 
automobilist rekent hierop en rijdt dan 
ook erg langzaam. Het straatmeubilair 
langs de straat wordt voornamelijk 
gebruikt om te wachten op de bus. 3 28

Kortom: het is een prettige 
straat vanwege het gescheiden 
bestemmingsverkeer en doorgaand 
verkeer. Daarnaast voegen de design 
winkels en cafés een verblijfsfunctie toe.

Parijs
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Afbeelding 64. Boulevardsysteem van Parijs. Bron: Allan B. Jacobs, 2003.

Afbeelding 65+66. Boven: een impressie van de straat. Onder: een snede door de straat. Bron: Victor Dover en John 
Massengale, 2014.
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3 Jacobs, Allan B., Macdonald, 
Elizabeth, & Rofé, Yodan (2003). The 
Boulevard Book: History, Evolution, Design 
of Multiway Boulevards. Cambridge, 
Verenigde Staten: The MIT Press.

25. Dover, Victor, Massengale, John 
(2014). Street Design: The Secret to Great 
Cities and Towns. Hoboken, Verenigde 
Staten: John Wiley & Sons.

Halverwege de 18de eeuw was 
Barcelona dicht bebouwd. Het werd 
verboden om buiten de stadsmuren 
van Barcelona te bouwen. Nadat 
de stadsmuren gesloopt werden, 
heeft Ildefonso Cerdá de uitbreiding 
van de stad ontworpen. Hij maakte 
ook gebruik van een systeem van 
boulevards en grote structurele 
elementen. Naast de straten ontwierp 
hij ook de randvoorwaarden van het 
stedelijke woonblok. Er is voor La 
Rambla gekozen omdat deze straat 
vanuit het oude centrum tot aan de 
uitbreiding loopt. 3

La Rambla is één van de meest complexe 
en vitale straten van de wereld. De 
naam refereert naar de zes verbonden 
gedeelten van de straat. Langs de straat 
staan grote platanen, die een groene 
look aan de promenade geven. De auto 
is bijna niet aanwezig in dit straatbeeld, 
alleen bestemmingsverkeer kan erlangs. 
De voetganger is de hoofdgebruiker 
en heeft dan ook de meeste ruimte 
opgeëist. In het midden is een 
promenade gemaakt met kleine winkels 
en cafés. Ook de bebouwing heeft veel 
winkels op de begane grond. De straat 
is erg levendig en heeft veel bezoekers. 
Deze straat wordt over het algemeen 
als zeer prettig ervaren. 

De straat is 40 meter breed en oogt erg 
groen door de grote bomen. Het klimaat 
speelt positief mee en de functiemix 
werkt hier ook als publiekstrekker. De 
intensiteit is echter niet te vergelijken 
met de Fellenoord. 25
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La Rambla (1377)
Afbeelding 67. Boulevardsysteem van Barcelona. Bron: Allan B. Jacobs, 2003.

Afbeelding 68+69. Boven: een impressie van de straat. Onder: een snede door de straat. Bron: Victor Dover en John 
Massengale, 2014.
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Frederick Law Olmsted en Clavert 
Vaux ontwierpen twee parkways in 
Brooklyn, New York. Het idee erachter 
was dat beide straten zouden bedragen 
aan een systeem van parken. Echter 
werden alleen deze twee parkway’s 
uitgevoerd. De Eastern Parkway is 
uitgekozen voor nader onderzoek. 3

Het uiterlijk van de straat is door de 
jaren heen weinig veranderd. Alleen 
hoe deze straat gebruikt wordt is 
mee veranderd met de transport 
technologie en sociale normen. De 
straat loopt door een woonwijk heen, 
alhoewel een aantal van de woonhuizen 
zijn veranderd in kantoren. Er zijn vier 
rijen van platanen die de middenberm 
afschermen. De middenberm is 
voor de fietsers en de voetgangers. 
Tussen beide middenbermen rijdt 
het doorgaande verkeer met een 
intensiteit tussen de 60.000 en 75.000 
per etmaal in. Aan de andere kant 
van de middenberm bevindt zich het 
bestemmingsverkeer. Ook hier zie je 
de scheiding van doorgaand verkeer en 
bestemmingsverkeer. Het brede profiel 
heeft hier wel degelijk met zijn context 
te maken. De middenbermen worden 
als zeer prettig ervaren. 3

3. Jacobs, Allan B., Macdonald, 
Elizabeth, & Rofé, Yodan (2003). The 
Boulevard Book: History, Evolution, Design 
of Multiway Boulevards. Cambridge, 
Verenigde Staten: The MIT Press.
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Eastern Parkway (1870)

Afbeelding 72+73. Boven: een impressie van de straat. Onder: een snede door de straat. Bron: Victor Dover en John Massengale, 2014.Afbeelding 71. Parkwaysysteem van Brooklyn. Bron: Allan B. Jacobs, 2003.
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Na de studiereis naar Tokyo en Kyoto is 
er een tentoonstelling georganiseerd. 
Hierin werden meerdere wijken 
van Tokyo gepresenteerd met hun 
bijzonderheden. Mijn bijdrage 
aan deze tentoonstelling was het 
onderzoek naar twee uitzonderlijke 
straten in Tokyo.

Nihonbashi is een zakendistrict en 
is één van de oudste gedeeltes van 
Tokyo. Toen de Olympische Spelen in 
1964 naar Tokyo kwamen, is er veel 
gebouwd om te voldoen aan de wensen 
van de Tokyo Government. De overheid 
maakte gebruik van deze mogelijkheid 
om het oude stratensysteem van Tokyo 
te vernieuwen en snelwegen te bouwen. 
De oude waterwegen waren echter de 

enige openbare ruimte die voor deze 
nieuwe wegen over waren. Zo heeft 
het straatbeeld van hieronder kunnen 
ontstaan. De oude historische brug 
vormt een groot contrast tegenover de 
modernere snelweg. 

Op de volgende pagina is de wijk Shinjuku 
te zien. Deze wijk is door de Tweede 
Wereldoorlog plat gebombardeerd. 
Daarna is deze wijk volgens de principes 
van Ville Radieuse van Le Corbusier 
hersteld. Nu functioneert dit gebied als 
één van de Central Business Districts 
van Tokyo en heeft de overheid hier 
een groot aantal gebouwen. Onder 
het stratenpatroon bevindt zich hier 
een groot ondergronds netwerk voor 
voetgangers.

Tokyo

0 5 m 0 5 m

Nihonbashi Bridge / Nihonbashi River

Expressway Expressway

Expressway

Arterial Road

Side
Walk

Side
Walk

Nihonbashi

Shinjuku

Afbeelding 74. Snede door Nihonbashi Brige, Tokyo.

Afbeelding 75. Nihonbashi Bridge
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Underground

Arterial Road

Underground square

Tokyo Metropolitan Government Building
東京都庁舎
Kenzo Tange
1990

Shinjuku Sumitomo Building
新宿住友ビルディング

Nikken Sekkei Ltd
1974

Afbeelding 77. Foto vanuit Metropolitan Government Building, Shinjuku. Fotograaf: Wietse Oostra.

Afbeelding 76. Snede door de wijk Shinjuku, Tokyo. 
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Twee grote aanvoerwegen van de 
Fellenoord zijn de Montgomerylaan en 
de Kennedylaan. Beide straten zijn ook 
ontworpen tot hun definitieve vorm 
door Schaechterle. In eerste instantie 
zou alleen de Montgomerylaan 
gebouwd worden, maar na enkel 
bezwaar is er besloten om de grote 
uitvalsweg naar Nijmegen tussen 
Woensel en de Technische Hogeschool 
te leggen. Beide straten zijn uitgevoerd 
als een parkway volgens de principes 
van Robert Moses. Hierbij gaat het om 
het rijden in de natuur met de auto voor 
ontspanning. 12 3

HET STRAATBEELDHET STRAATBEELD

12. Beekman, Piet (1982). EINDHOVEN: 
stadsontwikkeling 1900-1960. Mierlo, 
Nederland: eigen uitgave.

3. Jacobs, Allan B., Macdonald, 
Elizabeth, & Rofé, Yodan (2003). The 
Boulevard Book: History, Evolution, Design 
of Multiway Boulevards. Cambridge, 
Verenigde Staten: The MIT Press.

Eindhoven
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Afbeelding 78. Snede door de Montgomerylaan. 

Afbeelding 79. Snede door de Kennedylaan. 
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Fellenoord als multimodale parkway

De automobilist
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3. Jacobs, Allan B., Macdonald, 
Elizabeth, & Rofé, Yodan (2003). The 
Boulevard Book: History, Evolution, Design 
of Multiway Boulevards. Cambridge, 
Verenigde Staten: The MIT Press.

29. Gemeente Eindhoven (2013). 
Handboek Openbare Ruimte: ter 
inspiratie. Eindhoven, Nederland: 
Gemeente Eindhoven. 

Door het bekijken van de straatbeelden  
uit het vorige hoofdstuk is er een beter 
beeld ontstaan van de menselijke maat 
in een straatprofiel, vooral wanneer 
er gekeken wordt naar de bredere 
straatprofielen zoals de Eastern Parkway 
in Brooklyn, maar ook de parkways 
in Eindhoven. Toch zijn deze  twee 
voorbeelden vanuit een ander concept 
ontwikkelt. Het is namelijk zo dat Olmsted 
en Vaux de parkway ontworpen hebben 
om structuur te geven en om lineaire 
parken te vormen die verbonden zijn 
met grotere parken.  Ondanks dat er 
nooit een volledig systeem uitgevoerd, 

is blijft het een mooie gedachte. 
Robert Moses daarentegen, heeft de 
gedachte dat een parkway bedoeld 
is voor de autorijder, zodat deze  om 
door het groene landschap kan rijden 
en zo het platteland met de stad te 
verbinden. Tevens heeft de Gemeente 
Eindhoven een eigen definitie van een 
parkway ontwikkeld in 2013. Het betreft 
een grote verkeersstructuur in een 
parkachtig landschap. Het mag duidelijk 
zijn dat deze opvattingen verschillen 
ten opzichte van elkaar. Op de volgende 
pagina zijn de drie opvattingen 
nogmaals naast elkaar gezet. 1 29

Het concept van een parkway komt dicht 
bij de afmetingen van de Fellenoord. 
Daarnaast is het concept van parken 
verbinden interessant voor de 
binnenstad van Eindhoven, waar weinig 
tot geen groen te vinden is. Een drietal 
groene wiggen, Strijp en de Dommel van 
twee kanten, raken tot aan het centrum, 
maar zijn niet met elkaar verbonden.  
De kaart hiernaast laat de verschillende 
soorten groen van Eindhoven zien. 
Bovendien liggen de grote stadsparken 
allemaal buiten de Ring van Eindhoven, 
dus voor de inwoner van de binnenstad 
is er weinig groen. Dit zou kunnen 
veranderen door de toepassing van 
een echte parkway op de Fellenoord. 
Dus niet de ‘Robert Moses’ parkway, 
maar de ‘Olmsted en Vaux’ variant van 
een parkway. Dit vraagt wel om extra 

Conceptvorming

NATUURGEBIED
GEBRUIKSGROEN
STADSPARK
PARKEN EN PLANTSOENEN
PARKWAY

GROENSTRUCTUUR

* Sector Openbare Ruimte, Verkeer en Milieu. (mei, 2013). Eindhoven 
over structuur en stadsbeeld - Basisboek voor de Openbare Ruimte. 
Eindhoven, Nederland: gemeente Eindhoven.

Afbeelding 80.  Groenstructuur van Eindhoven met natuurgebieden, gebruiksgroen, stadsparken en parken en plantsoenen. Afbeelding 81. Parksysteem  voorstel van Olmsted en Vaux in 1868. 
Bron: Allan B. Jacobs (2003). 
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maatregelen zoals de toegankelijkheid 
van de bebouwing en de toevoeging van 
een ventweg, middenberm en publieke 
functies. Dit concept zou de problemen 
van de Fellenoord kunnen overwinnen 
door een groene structurele ruimte te 
creëren. 

De ruimte in de snede wordt optimaler 
gebruikt en herverdeeld onder de 
gebruikers. In de snede wordt een 
ventweg, twee fietspaden en een 
lineair park toegevoegd die hierna 
kort beschreven worden en later 
uitgebreider behandeld worden. 

Door gebruik te maken van een ventweg 
kan het verkeer dat onderweg is naar 
de binnenstad of parkeergarages 
gescheiden worden van het doorgaand 
verkeer. Hiermee worden ook minder 
kruispunten gecreëerd die de fietsers 
en voetgangers moeten oversteken. 

Daarnaast wordt met de toevoeging 
van de middenberm de fietsers en 
voetgangers uit het tunnelsysteem 
gehaald. 

Verder worden de voetgangers en 
fietsers afgeschermd door een rij 
bomen. Zo wordt een duidelijke ruimte 
afgebakend. 

Om duidelijk te maken wat er hierdoor 
verandert in het straatprofiel, is op de 

volgende vier pagina’s de oude snede 
tegenover de nieuwe snede gezet. 
Zodoende is het makkelijker te begrijpen 
welke veranderingen toegepast worden. 

PARKWAY

FREDERICK LAW OLMSTED & CALVERT VAUX (1869)
dienen voor het structureren van nieuwe woonwijken en als lineare parken die de woon
wijken met grotere parken verbind.
Eigenschappen:  ‘pleasure riding’
    voor lopen, rijden en koetsen
    dient voor rust, ontspanning, verademing en ontmoeting
    toegankelijk vanuit elk aanliggend huis
    centrale weg - ventweg - middenberm
    middenberm voor wandelen en zitten met een statige bomenrij
    aansporen van nieuwe ontwikklingen

ROBERT MOSES (1910’s)
niet langer de multiway boulevard maar duiden op een sterk verfraaid maar beperkte 
toegangsweg die tot uit de stad richting het platteland rijkt.
Eigenschappen:  ontspanning voor de autorijder
    openen van de plattelandsgebieden voor de auto
    verbindt geen parken

GEMEENTE EINDHOVEN (2013)
is een grote verkeerstructuur gelegen in een parkachtig vormgegeven landschap.
Eigenschappen:  brede opzet
    gering aantal doorkruisingen
    hoogbouw omgeven in groen
    hoogbouw en groen schermen de wijk af van de weg
    bebouwing heeft secundaire orientatie op de weg

Afbeelding 82. Parkway definities. 
Bron: Allan B. Jacobs (2003) en Gemeente Eindhoven (2013). 
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Afbeelding 82. Doorsnede van de huidige situatie van de Fellenoord  ter hoogte van de Holiday Inn en het Beursgebouw. 

Afbeelding 83. Doorsnede van de nieuwe situatie van de Fellenoord  ter hoogte van de Holiday Inn en het Beursgebouw. 
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Afbeelding 84. Doorsnede van de huidige situatie van de Fellenoord in het westen.

Afbeelding 85. Doorsnede van de nieuwe situatie van de Fellenoord in het westen.
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Fellenoord als multimodale parkway
Uit deze twee sneden is het volgende 
totaalbeeld ontwikkeld. Hierin zijn 
de volgende elementen toegevoegd: 
de ventweg, een middenberm, een 
fietspad, kinderdagverblijf, lunchcafés, 
een lineair park en een nieuw busstation. 
De volgende hoofdstukken zullen deze 
elementen nader toe lichten. 

Tijdens het ontwerpen is er ten alle tijde 
gestreefd naar een goede doorstroming 
en het creëren van een verblijfskwaliteit 
in het gebied. Stromen en verblijven zijn 
daarom ook twee belangrijke functies 
in het ontwerp. Tevens wordt het door 
deze update mogelijk gemaakt om de 
leegstand tegen te gaan. Het wordt 
weer een aantrekkelijk en groen gebied 
om als bedrijf te vestigen.

Afbeelding 86. Plankaart van het Fellenoord gebied. 
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Hiernaast is op de kaart aangegeven 
welke nieuwe elementen worden 
geïntroduceerd om het gebied te 
revitaliseren en te updaten.

EXTRA FIETSPAD
aan twee kanten van de 
Fellenoord een fietspad

KINDERDAGVERBLIJF
voor het CBD een eigen 
kinderdagverblijf

LUNCH CAFÉS
voor bezoekers en 
werknemers een nieuwe 
lunchgelegenheid

PARK
gebruikmakende van 
het hoogteverschil een 
nieuwe verblijfsruimte

PARK
een kijkpark om 
alle bewegingen en 
stromingen te bekijken

MIDDENBERM
een breed doorgaand 
fietspad in het groen

NIEUW BUSSTATION
een groter en veiliger 
busstation met een 
dak om de ruimte te 
definiëren

GROEN KENNEDYPLEIN
de Groene Campus 
doorgetrokken tot aan het 
station

VENTWEG
toegang tot binnenstad en 
parkeergarages

NIEUWE RABOBANK
met entree aan de 
Fellenoord

STAD NOORD
nieuwe verbinding direct 
vanaf het station richting 
Woensel

Afbeelding 87. Plankaart van het Fellenoord gebied met de toegevoegde elementen toegelicht. 
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onderscheid tussen de fietser en 
de auto, het onderscheid tussen 
bestemmingsverkeer en doorgaand 
verkeer gemaakt wordt. Dit is nog 
eens geschematiseerd weergegeven 
in de figuur hieronder, waarin de 
nieuwe kruispunten te zien zijn en de 
bestemmingen van de ventweg duidelijk 
worden. 

De automobilist was bevoordeeld 
in het ontwerp van Schaechterle en 
Feuchtinger. Een belangrijke kwaliteit 
was de doorstroming en verdeling 
van het verkeer. Deze kwaliteit wordt 
in het nieuwe ontwerp gewaardeerd 
en overgenomen. Echter, het verkeer 

met de bestemming binnenstad wordt  
over de ventweg heen geleidt. Dit 
om de kruispunten minder complex 
te maken en het voor de fietsers en 
voetgangers fijner te maken. Hieronder 
is de nieuwe wegenstructuur te zien 
van de Fellenoord, waar naast het 

De automobilist

P

P

P
RIJRICHTINGEN
nieuwe situatie
P parkeren

Afbeelding 88. De nieuwe wegestructuur van het gebied. 

Afbeelding 89. De nieuwe knooppunten van het gebied na toevoeging van de ventweg.
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Voor de fietsers en voetgangers 
veranderd er het meest ten opzichte 
van de andere gebruikers. Het netwerk 
wordt uit het tunnelsysteem naar 
boven gehaald en verdeeld over twee 
fietspaden. Zodoende kan er aan 
beide kanten van de straat gefietst  en 
gelopen worden. Het anonieme en 
sociaal-onveilige van de huidige plek 
wordt hierdoor aangepakt en opgelost. 
Beide fietspaden worden gemarkeerd 
door een rij bomen en een aarden wal 
van een halve meter hoog. Zo maakt het 
een veilig fietspad met een duidelijke 
richting. Ook voor de fietser geldt dat 
de doorstroming een belangrijke rol in 
het ontwerp heeft gespeeld. 

De fietstunnel tussen de binnenstad 
en Woensel is moeilijk te vervangen 
vanwege de ligging van het hotel Holiday 
Inn. Hierdoor is het niet mogelijk om de 
helling van 60 meter te maken om nog 
prettig te kunnen fietsen. Daarom is er 
besloten om deze tunnel te behouden, 
maar wel op te waarderen. De tunnel 
wordt namelijk toegankelijk gemaakt 
vanaf de twee fietspaden door het 
fietspad met een helling van 60 meter 

naar beneden te brengen. Dit maakt 
de tunnel meer open en voelt deze 
prettiger aan.

De fietser en voetganger

60 18 60

Afbeelding 90. Het nieuwe fietsnetwerk van het gebied.

Afbeelding 91. Doorsnede ter hoogte van de verbinding met Woensel.



128. 129.ONTWERP: WALKABLE MEGASTRUCTURE ONTWERP: WALKABLE MEGASTRUCTURE

In deze sfeerimpressie is duidelijk de 
nieuwe ruimte te zien waarin de fietser 
naar de tunnel van Woensel gaat. Beide 
hellingen zijn berekend volgens CROW 
normen, waarin een helling tussen twee 
en vier procent wordt voorgeschreven. 
Wanneer men een helling van drie 
procent hanteert is een lengte van 57 
meter nodig om drie meter te dalen of 
te klimmen. 30

30. Goudappel Coffeng (2009). 
Fietshellingen in Nederland. Deventer, 

Nederland: Goudappel Coffeng. 

Afbeelding 92. Sfeerimpressie van de nieuwe middenberm voor 
fietsers.
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22. Gemeente Eindhoven (2008). 
Bomenbeleidsplan: Ruimte voor bomen. 
Eindhoven, Nederland: Gemeente 
Eindhoven.

belangrijk de boomstructuur van 
de stad is voor Eindhoven haar 
groenstructuur. Daarom is het van 
belang deze in stand te houden en er 
op door te borduren. Echter wordt in de 
nieuwe middenberm wel gekozen om 
de bomenrij gestructureerd te plaatsen, 
dit staat in contrast met de huidige 
bomenrij tussen de rijbanen in. Dat zal 
meer rust gaan geven aan het gebied en 
duidelijkere ruimtes definiëren. 

Door plaatsing van nieuwe bomen sluit 
de Fellenoord ook beter aan op de 
huidige parkways, de Montgomerylaan 
en Kennedylaan. De uitvalswegen 
worden alle drie gekenmerkt door de 
eik. Deze bomen staan gestructureerd 
in de middenberm en langs de weg. 

Hieronder is te zien welke bomen 

gespaard kunnen worden en welke 
toegevoegd worden.  

Er is ook een nieuw park ontworpen 
om Strijp en de Groene Campus van 
de Technische Universiteit met elkaar 
te verbinden. Het is een lineair park dat 
langs de zuidkant van de weg zal lopen. 
Het park zal overgaan in een groene 
loper van het station naar de campus 
zelf. Hierbij worden het busplein en het 
Kennedyplein betrokken bij de openbare 
ruimte van het gebied. Op de volgende 
pagina’s is te zien hoe dit concept werkt 
en is uitgewerkt tot een ontwerp. Aan het 
programma van het park zijn lunchcafés 
en een kinderdagverblijf toegevoegd. 
Het kinderdagverblijf zal bijdragen 
aan het versterken van het CBD en 
geeft werknemers de mogelijkheid om 
hun kinderen voor en na het werken 

Het groen van de nieuwe Fellenoord 
zal dus niet alleen landschappelijk 
kijkgroen worden voor de automobilist, 
maar het krijgt ook een verblijfskwaliteit 
en is als één plan ontwikkeld. Door 
de herverdeling van het straatprofiel 
is de middenberm voor fietsers 

erbij gekomen, deze zullen met een 
bomenrij afgeschermd worden van de 
rijbanen. De boom soort hiervoor is 
de plataan. Deze staat al in de huidige 
middenberm van de Fellenoord. 
Bovendien heeft de gemeente in 
haar bomenbeleid beschreven hoe 

De groenstructuur

Afbeelding 93. De nieuwe groenstructuur van het gebied.

Afbeelding 94. De nieuwe boomstructuur van het gebied.
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dichtbij naar het verblijf te brengen. Het 
is aangetoond dat de locatie van een 
kantoor sterker wordt naar gelang het 
aanbod van de activiteiten na het werk 
op locatie.

De lunchcafés zijn geplaatst in het 
park met de meeste zon zodat er 
optimaal gebruik gemaakt kan worden 
van de ontworpen zittreden. Deze 

zijn opgenomen in het park om het 
hoogteverschil op te vangen tussen 
de Fellenoord en de drie meter lager 
liggende kantoren. Het spel met 
hoogteverschil is tevens het thema van 
het park. 

In het parkgedeelte bij het 
Beursgebouw is gekozen voor 
een rustige omgeving vanwege de 

31.  Colliers International (2014). Office 
Review: 2014. Amsterdam, Nederland: 
Colliers International.

Afbeelding 95. Concept weergave van het park.
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verschillende verkeerstromen die 
elkaar daar ontmoeten. Hier zal het 
hoogte verschil als een soort sawa-
landschap naar beneden komen. Deze 
terrassen kunnen ook het overtollige 
regenwater opvangen van het gebied. 
Omdat het gebied drie meter lager ligt 
en de grondwaterspiegel bijna gelijk ligt 
aan maaiveldniveau, is dit erg belangrijk. 

De sfeerimpressie hiernaast geeft een 
beeld van het westelijke gedeelte van het 
park. Hier zullen meer activiteiten plaats 
vinden en is  dus als een verblijfsruimte 
ontworpen. Het hoogteverschil wordt 
verwerkt tot glooiende zittreden 
in een groen landschap. Eenmaal 
beneden, worden de kantoren en 
het park gescheiden van elkaar door 
een regenwater bassin. In de huidige 
situatie kent de parkeerplaats twee 
parkeerlagen, echter wordt deze niet 
of nauwelijks gebruikt. Daarom is er 
besloten deze laag weg te halen.

Afbeelding 96. Sfeerimpressie van het park. 
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Deze doorsnede laat de verbinding 
voor de fietsers en voetgangers van 
Woensel en de binnenstad zien. Hierin 
wordt duidelijk hoe de toegankelijkheid 
en openheid van de tunnel verbeterd 
word. Bovendien zijn de hellingbanen 
zichtbaar die in het landschap zijn 
ingemeten om de te tunnel te bereiken.

De snede eindigt in het oostelijke 
gedeelte van het park waar de sawa 
terrassen het hoogteverschil opvangen. 
De gevel van het Beursgebouw zal in 
een verticale tuin veranderen om deze 
aantrekkelijker te maken en beter aan 
te laten sluiten op het park.

De verbinding met Woensel

Afbeelding 97. Doorsnede door de Woensel / Binnenstad verbinding.
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26. Gemeente Eindhoven (2009). 
Ontwikkelingsvisie Plus NS Station 
Noordzijde. Eindhoven, Nederland: 
Gemeente Eindhoven. 

Het nieuwe busstation
De voorspellingen tonen aan dat het 
busstation Neckerspoel met ongeveer 
80 % zal stijgen. Het huidige station kan 
deze capaciteit niet aan en is daarvoor 
dus te klein. Het is ook een niet veilig 
station met een vissengraat perron 
oplossing. Vele mensen staan vaak te 
wachten op de busbaan voor hun bus. 
De ruimte rondom het huidige station 
is niet afgebakend en maakt de mens 
gedesoriënteerd. 

De opgave is dus om een groter en 
veiliger station te maken, die tevens de 
ruimte meer definieert. 

Een veiligere perronoplossing is 
het eilandperron. Hier kunnen de 
passagiers uitstappen en opstappen 
vanaf hetzelfde perron. Dit maakt 
de situatie een stuk duidelijker en 
overzichtelijker.  

Om de open ruimte meer te behappen 
is een dak constructie ontworpen die de 

reizigers moet beschermen voor weer 
en wind. Deze constructie refereert 
terug aan het de busstations in Graz en 
Aarau. Beide als een soort organische 
vorm los in de ruimte. Toch geeft het 
beschermend gevoel. 

De routes vanuit het treinstation zijn 
door het ontwerp van het nieuwe 
busstation duidelijker georganiseerd. 
De strakke lijn van het Kennedyplein is 
doorgezet over het gebied.

TU/e

Zaagtand eilanden

Sta
d N

oo
rd

Fietsenstalling

Station

Fellenoord 

Afbeelding 98. Visssengraat perron en een eiland perron principe. 

EISEN VANUIT GEMEENTE:
 
Instapcapaciteit:   20
Uitstapcapaciteit:  3 - 4
Buffer:    2 - 3

Totaal: 25 - 27

Ontwikkelingsvisie Plus NS Station Noordzijde (2009).Afbeelding 101. Principes van het busstationAfbeelding 100. Europaplatz in Graz.

Afbeelding 99. Busstation van Aarau.
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Dit alles samen vormt een straat 
die meer toegankelijk is voor de 
voetgangers en fietsers en nog steeds 
autovriendelijk is. Daarbij kan het 
bijdragen aan een grotere opgave in 
Eindhoven, immers het verbeteren van 
de groenstructuur van de stad. Door 
het vergroenen van de straten en deze 
een verblijfsfunctie te geven kan een 
systeem ontstaan waar de drie wiggen 
met elkaar verbonden worden. 

Het antwoord op de onderzoeksvraag: 
‘Hoe kan het modernistisch erfgoed 
worden aangepast aan de menselijk 
schaal?’ werd gezocht en gevonden in 
voorbeelden van welbekende straten. 
De toepassingen van toen werden 
veel meer vanuit een sociaal-technisch 
aspect benaderd dan vanuit een 
verkeerstechnische oplossing. Door 
de verblijfskwaliteit te verhogen en de 
stroming in het gebied te accepteren 
is er een balans gevonden in het 
straatprofiel.

Eindresultaat

NATUURGEBIED
GEBRUIKSGROEN
STADSPARK
PARKEN EN PLANTSOENEN
PARKWAY

GROENSTRUCTUUR

* Sector Openbare Ruimte, Verkeer en Milieu. (mei, 2013). Eindhoven 
over structuur en stadsbeeld - Basisboek voor de Openbare Ruimte. 
Eindhoven, Nederland: gemeente Eindhoven.



Eindbeschouwing
7



145.

Het afstudeerjaar is een bewogen 
jaar met erg mooie momenten zoals 
de Japan studiereis en de expositie 
over Japan. Toch heeft de groep soms 
nagelaten als het op samenwerken en 
communiceren aankomt. Hier heb ik 
zelf altijd positief tegenop gekeken en 
geprobeerd oplossingen te vinden, 
die vaak eindigde in het zelf maken 
en organiseren van taken van andere. 
Dit heeft meer tijd en energie van me 
gevergd dan ik dacht. De start van het 
ontwerp heeft daardoor ook vertraging 
opgelopen, wat ik persoonlijk erg 
jammer vind. Ik ben erg tevreden met 
het eindresultaat, maar ik had het graag 
nog verder uit gedetailleerd. 

Zelf moet ik nog werken aan het 
omzetten van de onderzoeksconclusies 
tot een concept en later een ontwerp. Dit 
stadium heeft bij mij erg veel tijd gekost, 
omdat ik te graag blijf onderzoeken. 

Het was een mooi jaar waarin ik veel 
nieuwe dingen heb geleerd en waar ik 
trots op terug kijk. 

Eindbeschouwing
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