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Voorwoord 

Voor u ligt het verslag van mijn afstudeerproject, de afsluiting van een studie die ik met veel plezier heb gevolgd. Een afsluiting 
die niet inhoudt dat het leren over architectuur, en het leren ontwerpen voorbij is. Docenten hebben mij vaak verteld dat dit 
proces een leven lang doorgaat, omdat er zo veel te ontdekken is in de architectuur en het altijd om ons heen is. 

Graag wil ik mijn ouders bedanken voor de steun die ze mij hebben geboden tijdens een eerdere wissel van studie, tijdens het 
verloop van mijn studie voor de motivatie die zij mij gaven de laatste stappen te zetten de studie af te ronden. 

Marnix van den Broek 
September 2005 



Samenvatting 

In dit afstudeerproject is een ontwerp ontwikkeld voor de revitalisering en herontwikkeling van het 
Eindhovense Petri/Ventose gebied. Een nieuw woongebouw geeft de twee verloren staande gebouwen 
een nieuwe, begrijpelijke context. Vanuit de analyse van de situatie ontstond de wens alle buitenruimtes van 
de woningen aan dezelfde zijde van het gebouw te plaatsen. Om dit te bereiken is een type galerijwoningen 
ontwikkeld, dat aan deze wens voldoet en dat tegelijkertijd oplossingen biedt voor de gebruikelijke sociale, 
technische en architectonische problemen die deze typologie kenmerken. Het heeft tot een urbaan 
woningtype geleid, dat een aantal tegenwoordig zeldzame woonkwaliteiten (grote verdiepingshoogte van 
de woonruimte, hoge ramen, ruime buitenruimtes) koppelt aan een rationele en efficiënte constructieve 
opzet. De galerijconstructie is zelfdragend en thermisch onafhankelijk van het hoofdgebouw. 

Eén van de bestaande gebouwen, het Petrigebouw, wordt gedeeltelijk gerenoveerd en gedeeltelijk 
vervangen. De gevelrenovatie wordt ingezet om oud en nieuw aan elkaar te binden: het hele gebouw wordt 
bekleed met één type gevelsteen, waardoor het onderscheid in oud (bestaan) en nieuw alleen nog voor de 
kenner of de ontdekker te zien blijft. 

Voor het andere bestaande gebouw, de Ventoseflat, wordt slechts een aanpassing op de schaal van het 
bouwvolume voorgesteld. 



Inleiding 

De opdracht die aan de basis van dit project ligt, ging van start in het najaar van 2004 met het 
afstudeeratelier dat zich richtte op de 'herbestemming/revitalisering van het Petri/Ventosecomplex' 
binnen 'de context van de Eindhovense industrieatmosfeer'. Het atelier, dat viel binnen het Eplus 
samenwerkingsverband tussen de gemeente Eindhoven en de TU/ e, is opgestart door prof. Hana Cisar 
(capaciteitgroep .Architectuur) en prof. Frans van Herwijnen (capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen). 
Na een aantal is maanden is Jacob Voorthuis ( capaciteitgroep .Architectuur) als derde begeleider gevraagd 
de studenten uit de groep te ondersteunen bij het ontwikkelen van de architectonische concepten van 
de afstudeeropdracht. Door middel van groepsdiscussies en leesoefeningen is de kader van de opdracht 
vastgesteld. De volgende doelstellingen zijn daaruit voortgekomen: 

- Het innemen van een beargunmenteerde positie t.a.v. de - deels monumentale - bestaande 
bebouwing. 
- Het ontwikkelen van een nieuwbouwprogramma, gebaseerd op wensen van de gemeente, het 
TAC en de lokale bewoners 

Het belang van dit afstudeerproject is tweeledig. Ten eerste is er vanuit de gemeente, en de huidige bewoners 
van het gebied, de vraag naar een studie naar de mogelijkheden tot het herontwikkelen en revitaliseren 
van het gebied. Hoe om te gaan met de deels monumentale bestaande bebouwing is één van centrale 
thema's van deze vraag. Ten tweede staat de hedendaagse discussie rondom herbestemming centraal in het 
atelier. Gezocht wordt naar een manier van omgaan met het bestaande (of het oude) die geen kunstmatige, 
scherpe contrasten zoekt tussen het bestaande en het nieuwe. Dit discours rondom de creatieve renovatie 
is een reactie op de uiterste stellingnames die gangbaar zijn in de herbestemming en de renovatie: die van 
het bevriezen en tot het uiterste conserveren van een historische staat van een gebouw en die van het 
aanbrengen van een heel duidelijk contrast tussen oud en nieuw in vormgeving en materialisering. 



Opdracht 

Ontwikkel een stedenbouwkundig masterplan voor het petri/ventosegebied, waarbij uitgegaan wordt 
van een verdubbeling of verdrievoudiging van het beschikbare bruto vloeroppervlak. Geef een 
beargumenteerde visie op behoud en transformatie van de bestaande bebouwing en ontwerp een plan 
voor de huisvesting van het Petri, voor zover mogelijk in het bestaande gebouw, beantwoordend aan het in 
hun projectplan gestelde programma van eisen en voortbouwend op het huidige gebruik van het gebouw 
door het TAC (Temporary Art Centre). 



luchtfoto van het plangebied (rood), het Emmasingelkartier (wit) met 
uiterst links het PSV stadion en uiterst rechts de Markt van Eindhoven 



Ventaselaan - Vonderweg 

Analyse 

Analyse 

Momenteel is het gebied waarin het Petrigebouw en de Ventaseflat staan onderdeel van het 
Emmasingelkwartier. Dit Emmasingelkwartier wordt begrensd door de Mathildelaan, de Emmasingel, de 
Willerostraat en de Vonderweg. In de tijd dat de Ventaseflat en het Petrigebouw werden gebouwd, vormde 
dit gebied zelf een klein eiland, omsloten door de Gagelstraat, de Matbildelaan en de Elisabethlaan. Door 
de aanleg van de Vonderweg is dit gebied losgesneden van zijn oorpronkelijk context: de Gagelstraat is 
onderbroken door de Vonderweg, een gedeelte van de Ventaseflat is gesloopt en de gevel van het petri
gebouw die eerst aansloot op de achtertuinen van omliggende woningen ligt nu aan de openbare weg 
(de vonderweg). Verder hebben omliggende gebouwen en constructies plaatsgemaakt voor moderne 
gebouwen. Het resultaat is dat het gebied geïsoleerd ligt in de stad en er wat verloren en verborgen bij ligt, 
onbekend bij de meeste van de bewoners van de stad. 

In het laatste decennium heeft Philips het beleid gevoerd zijn fabrieken en kantoren uit het centrum van de 
stad terug te trekken. Hierdoor is de noodzaak ontstaan om te komen tot een herontwikkeling van grote, 
centraal in de stad gelegen oppervlaktes. De plannen om één van de eerste daartoe in aanmerking komende 
gebouwen te slopen, de 'Witte Dame", inspireerde inwoners van Eindhoven zich in te zetten voor behoud 
van dit gebouw. De "Witte Dame" is een monumentaal en indrukwekkend gebouw, symbolisch voor de 
ontwikkeling en historie van Philips en daarmee voor de stad. Het pleit voor behoud werd gewonnen en 
het gebouw is na grondige renovatie getransformeerd in een multifunctioneel gebouw. Het biedt onderdak 
aan kantoren, studio's van Philips Design, de Openbare bibliotheek, de Design Academy en een aantal 
commerciële functies, zoals een restaurant, een bankl<antoor, kapper en dergelijke. 

Deze transformatie van de 'Witte Dame" bleek de eerste stap te zijn op de weg naar een herontwikkeling 
van het hele Emmasingelkwartier. 

Anno 2005 zijn de zuid- en oostzijde van dit gebied reeds herontwikkeld. Langs de Willerostraat heeft 
de medische dienst van Philips plaatsgemaakt voor appartementengebouwen van 12 verdiepingen hoog. 
Geplaatst loodrecht op de richting van de Willemstraat, echoën ze de schaal en richting van de Witte 

De Witte Dame aan de Emmasinel Dame. De ruimte tussen de gebouwen, semi-openbaar van karakter, zoekt een verbinding met de rest van 
de stad, en is op één plaats een expliciete ruimtelijke voortzetting van de stedelijke ruimte van het levendige 
Wilhelrninaplein. Op de hoek van de Willerostraat en de Eromasingel staat de Regent, Eindhovens eerste 
toren van ca. 1 OOm hoog. Deze toren is zonder achterliggende stedebouwkundige visie gerealiseerd, en 
slechts de blokken aan de Willerostraat geven het gebouw een context- beide projecten zijn dan ook van 
hetzelfde architectenburo afkomstig (van Aken Architectuur). 



Analyse 

Mathildelaan in de jaren '50 



........ 
Masterplan West8, september 2005 

Detail masterplan 

An e 

De herontwikkeling van de Lichttoren, op de hoek van de eromasingel en de Mathildelaan, is in de 
planningsfase. De toren wordt getransformeerd en uitgebreid, om een short-stay hotel, loftwoningen, het 
film- en theater huis Plaza Futura en wellicht de lokale omroep te huisvesten. Andere delen van het gebied 
zijn reeds in de jaren '80 herontwikkeld. Een aantal van de gebouwen uit die tijd past niet goed meer in de 
nieuwe plannen, maar zijn niet zonder meer te negeren. 

De Mathildelaan is opgenomen in het HOV tracé, en is als zodanig onderdeel van de Westcorridor, een 
grootschalige ontwikkeling die zich uitstrekt van het stadscentrum tot aan Meerhoven (Eindhovens Vinex
locatie), waaraan een groot deel van de oude Philips-gebieden grenzen. Het buro van Adriaan Geuze, West 
8, is via hun werkzaamheden op Strijp S betrokken geraakt bij de verdere ontwikkeling van het masterplan 
voor het Emmasingelkwartier. Het plan van west 8 combineert de huidige ontwikkelingen met een aantal 
nieuwe elementen, die het Emmasingelkwartier van eiland in de stad tot een integraal onderdeel van het 
stadscentrum te maken. Het plan stelt het volgende voor: 

introductie van het stadsverkeer in het gebied (in tegenstelling tot het omleiden van 
het verkeer zoals in de huidige situatie) 
herintroductie van de Gender, een beekje dat nu ondergronds door het gebied 
gaat. 
Een balans tussen het verwijderen en toevoegen van gebouwmassa, om tot een 
coherent stedelijk gebied te komen, met groen als structurerend landschappelijk 
element. 

Voor het Ventose/Petri-gebied zijn de plannen niet ver uitgewerkt. In de concepttekening van het 
masterplan is een opzet voor de morfologische indeling te zien. Deze ligt dicht aan tegen een conceptschets 
uit mijn eigen projectontwikkeling en is daarom als stedebouwkundige kader van het gebied beschouwd in 
de verdere ontwikkeling van dit plan. 



Analyse 

Mathildelaan 2004 
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Analyse 

Ventose 

De Ventaseflat is één van de laatste nog staande gebouwen die herinneren aan de eens voor Eindhoven 
zo belangrijke sigarenindustrie. De huidige opzet van het gebouw is het resultaat van een verbouwing in 
1928 van een fabrieksvleugel die in 1917 aan de 'Van Gardingen' sigarenfabriek uit 1870 is toegevoegd. 
Hierdoor is de oorspronkelijke functie verborgen geraakt achter een nieuwe gevel. De verbouwing is 
een vroeg voorbeeld van de herbestemming van industriële gebouwen, en meteen de eerste flat van 
Eindhoven. Het Amsterdamse buro Gulden en Geldmaker tekende het plan, hierin bijgestaan door J.M. 
van der Meij - een architect van de Amsterdamse School, bekend geworden door zijn ontwerp voor het 
Scheepvaartshuis. Deze Amsterdamse samenwerking heeft woningen opgeleverd, met karakteristieken die 
we kennen van die stad. Ruime maisonettewoningen, ontsloten door portieken die uitkomen op de straat 
met smalle, efficiënte trappen. Een strikte scheiding tussen formele en informele kant van het gebouw, een 
horizontaal gericht volume dat op de schaal van de straat een licht sculpturale beweging maakt met een 
duidelijke ordening en schaalverdeling. 

Constructief is de Ventaseflat uitgevoerd in een baksteen-staal constructie, met metselwerk met penanten 
in de gevel om de stalen I-profielen te ondersteunen. Deze I-profielen overspannen tweemaal de 6 meter 
van de voorgevel, naar kolommen halverwege de diepte van het gebouw, naar de achtergevel. Alle vloeren 
zijn in hout uitgevoerd en de opbouw van het dak op de 3° verdieping bestaat uit een samenstel van houten 
steunen en liggers. 

Bij de ombouw is de bestaande constructie en de voorgevel intact gelaten, met uitzondering van een 
verhoging van de 1 e verdieping met 20 centimeter, en een aanpassingen van de raamhoogtes. Er is 
een nieuwe gevel van keramische elementen toegevoegd, een toren en een dakopbouw gerealiseerd, 
nieuwe raamkozijnen geplaatst, terwijl de achterliggende sheddak-hallen zijn gedeeltelijk afgebroken en 
omgebouwd tot garage boxen. De uitstraling van de gevel aan de Mathildelaan (de representatieve gevel van 
het gebouw) is door de verbouwing radicaal gewijzigd van een verticaal naar een horizontaal gearticuleerde 
gevel. Aan beide kopse zijden van het gebouw werden uitbreidingen gebouwd: aan de oostzijde zijn winkels 
en appartementen toegevoegd en aan de westzijde werd een hotel gebouwd (het Victoriahotel). 

De typische Amsterdamse School/Van de Meij details zijn nauwelijks meer aanwezig of herkenbaar in de 
huidige, verwaarloosde staat van het gebouw. 



Analyse 

het Petrigebouw in zijn oorspronkelijke context (1928) 



Analyse 

De volgende kenmerken van de Ventaseflat worden door de bewoners hoog gewaardeerd: 

Gagelstraat in de jaren '50 Petri 

Zeer uiteenlopende bewoning 
Een flexibele indeling van de appartementen. Sommige bewoners hebben twee 
appartementen horizontaal of verticaal met elkaar doorverbonden. Dit was uitvoerbaar 
omdat de tussenmuren geen dragende functie hebben. 
De sfeer van de historisch collage die zich aan de achterkant van het gebouw manifesteert 
De bakstenen ''Amsterdamse School" voorgevel 
De appartementen zijn betaalbare en ruim van opzet, dicht bij het centrum van de stad 
gelegen. 

Dit gebouw is in 1928 door Philips gebouwd als noodkantoorruimte om het snel groeiende bedrijf 
van ruimte te voorzien. Het tijdelijke karakter van deze bebouwing, gecombineerd met de beperkte 
kantoorfunctie is er de reden van dat de uitstraling vari dit gebouw zo sterk verschild van het robuuste 
karakter van de grootschalig opgezette Philips gebouwen die in het Emmasingelkwartier geplaatst zijn. 
Nadat Philips het gebouw nog enige tijd in gebruik heeft gehad als "personeelswinkel", heeft het ook nog 
dienst gedaan als tijdelijke expositieruimte voor het Van Abbe museum in de periode dat dit museum werd 
gerenoveerd en uitgebreid. De exposities die daar gehouden zijn, hebben in Nederland een zeer goede 
reputatie gekregen, waarbij het NRC Handelsblad opmerkte dat de troosteloosheid van het gebouw de 
kunstenaars een prikkelende vrijheid gaf. 

Alleen de gevel aan de Gagelstraat lag oorspronkelijk aan de straat. Ook deze voorzijde heeft niet veel 
speciale details, maar kan wel worden bestempeld als de meest representatieve gevel van het gebouw. In 
schaal en materialisering sloot het gebouw aan op de woningen verderop in de straat. Deze woningen 
zijn inmiddels afgebroken. De vleugel is opgetrokken in metselwerk met houten kozijnen voor de 
raam partijen. Achter de gevel zijn op twee verdiepingen aanwezig voor de oorspronkelijke kantoorfunctie. 
De constructie bestaat hier uit staal, metselwerk en houten tussenvloeren. De twee overige gevels van dit 
driehoekige gebouw aan respectievelijk de Ventosetaan en de Vonderweg waren oorspronkelijk gelegen 
tegenover achtertuinen. Dit is de reden waarom deze gevels de uitstraling van een achterzijde hebben. 
Deze twee vleugels zijn houten hallen: een grid (3,6m bij 5,4m) van slanke houten kolommen dragen 
samengestelde houten vakwerkliggers die lopen van gevel tot gevel, en in de hoogte verspringen daar waar 
daklichten zijn geplaatst. 



Analyse 

De voornaamste kwaliteiten van het Petri gebouw bestaan vrijwel ondanks het gebouw in plaats van 
dankzij het gebouw. Het gebouw voelt tijdelijk aan, ligt verborgen in de stad - en geeft daarmee een 
onverwachte vrijheid en ruimte. De ruimtes zelf zijn eenvoudig en helder. De bewoners kunnen er mee 
doen wat ze willen, zonder angst te hoeven hebben het gebouw aan te tasten. Het gebouw heeft nooit een 
duidelijke naam gehad, en door de tijd heen de identiteit van de gebruiker aangenomen (Personeelswinkel, 
Entre'acte, TAC). 

Opdrachtgevers 

De partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Victoriakwartier, zijn de Gemeente Eindhoven, 
de bewonersvereniging van de Ventosefl.at, de stichting Petricomplex/ TAC en de Woningstichting SWS. 
Alle partijen hebben zoals vanzelfsprekend hun eigen belangen. 

Gemeente Eindhoven 

De gemeente heeft de grond verkocht aan de SWS met het doel de winst te bestemmen voor een culturele 
invulling van de directe omgeving. De aandacht van de gemeente gaat uit naar de kopelling van dit gebied 
met 1) de rest van de ontwikkelingen in het Emmasingelkwartier 2) de ontwikkelingen van de Westcorridor 
en 3) de verdichting die zij in het centrum van de stad wil realiseren. De gemeentse streeft naar een 
verdubbeling tot verdrievoudiging van het bruto bouwoppervlak . 

De bewoners van de Ventaseflat 

Het liefst ziet de bewonersgroep de flat zo snel mogelijk gerenoveerd en gemoderniseerd. Jaren van 
achterstallig onderhoud heeft het gebouw in een zeer gebrekkige staat gebracht en zijn er ernstige 
tekortkomingen op het gebied van van energieverbruik, (brand)veiligheid, waterdichtheid en wooncomfort 
ontstaan. De wens is de historische details van het gebouw te herstellen en de grondige modernisering van 
de installaties en appartementen. 

Stichting Petricomplex /Het TAC 

De stichting Petricomplex is een initiatief van enkele inwoners van Eindhoven, om een plek te ontwikkelen 
waar kunstenaars kunnen leven, werken en ontspannen. De vestiging van het TAC (femporary Art Centre) 
in dit oude Philipsgebouw is de eerste stap op weg naar dit complex. In het TAC wordt niet gewoond, wel 
worden ruimtes verhuurd aan kunstenaars, designers, muzikanten en andersoortige culturele aktievelingen 
en ook worden de grote ruimtes in het gebouw ingezet voor een culturele programmering van o.a. muziek, 



Analyse 

theater, dans en expositities. Het TAC bestaat intussen iets meer dan anderhalf jaar en heeft besloten 
de woon-doelstelling voor het uiteindelijke Petricomplex te laten vallen, omdat gebleken is dat er onder 
de huidige gebruikers geen grote behoefte is aan woonruimte binnen het TAC en dat de organisatie en 
samenwerking in zijn huidige vorm goed werkt. 

Woningstichting SWS 

De SWS heeft een prijsvraag voor de gunning van hetgebied gewonnen met een voorstel het Victoriakwartier 
in te richten naar het model van de Hackescher Hof in Berlijn: een gebied met kleine pleinen, hoven en een 
levendige, diverse bewoners- en horecasamenstelling. De SWS heeft nog geen uitgewerkt plan, staat open 
voor hergebruik van de bestaande bebouwing, ondersteunt de Petricomplexplannen, maar wil bovenalles 
een zo ruim mogelijke hoeveelheid nieuwe woningbouw realiseren. 



Thema's 

Van de onderstaande thema's zijn enkele vanaf het begin gekozen, terwijl gedurende de ontwikkeling van 
het project op de thema's ook aanvullingen zijn ontstaan. Gekoppeld aan de thema's zijn bouwprojecten 
bestudeerd, waaraan in het ontwerp gerefeerd wordt. 

De stedelijke woning en de stedelijke buitenruimte 

In de stad, waar de ruimte schaars is, is het grootste gedeelte van de buitenruimte publiek: het hof, de 
straat, het plein, het park. 

Voor private buitenruimte zijn de mogelijkbeden zeer beperkt, al is de aanwezigheid ervan voor de 
meeste woningen verplicht, en ook gewenst. Een buitenruimte ontwerpen aan een appartement, dat in 
het Nederlandse klimaat goed te gebruiken is, is in zichzelf een uitdagende opgave en in de Nederlandse 
woningbouw vaak een ondergeschoven kindje. Bij veel projecten zijn de balkons of loggias, te krap of 
slecht georienteerd, waardoor er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. 

Balkons zijn nooit werkelijk privaat. Enig zicht vanuit andere gebouwen of vanaf de straat is 
onvermijdelijk. Het karakter van deze visuele en fysieke relatie, bepaalt sterk de bruikbaarheid van 
de buitenruimtes. De verhouding van de woonruimte met de eigen buitenruimte, en van de eigen 
buitenruimte met de stedelijke buitenruimte zijn gevoelige instrumenten die de kwaliteit van een woning 
sterk beïnvloeden. 

In dit project wordt de nieuwbouw ingezet om een binnenplein te creëren. Alle buitenruimtes van 
het nieuwe woongebouw richten zich op dit terrein . De situatie en een aantal referentieprojecten zijn 
bepalend geweest voor de ontwikkeling van de buitenruimtes. In de bijlage zijn de referenties uitgewerkt. 

Hergebruik industriële gebouwen 

De aanwezigheid van twee gebouwen met een industriele achtergrond werpt automatisch vragen op hoe 
met deze gebouwen om te gaan. Het is één van de thema's waaromheen het atelier is opgestart. In de 
situatie bevinden zich twee gebouwen, beiden kennen al een geschiedenis van hergebruik. Bij de Ventase 
is dit formeel gebeurd: niet lang na de oplevering van de nieuwe uitbreiding van de sigarenfabriek is 
het gebouw getransformeerd tot woongebouw. Het gebruik van het petrigebouw kent een natuurlijker 
verloop, het is voortdurend gebruikt door organisaties die ruimte te kort kwamen en die snel zich het 
gebouw eigen maakten. De historisch collage die ter plekke aanwezig is, wordt in het plan grotendeels 
behouden. De toevoeging die gedaan wordt, een nieuw gebouw en een aanpassing aan het petrigebouw, 
zijn te beschouwen als een volgende laag, of stap, in de geschiedenis van het gebied. Het plan respecteert 



Thema's 

Justus van Effenblok 



de bestaande gebouwen, terwijl het aanpassingen daaraan niet schuwt als het de stedelijke situatie ten 
goede komt. 

Massawoningbouw 

Grote woningbouwprojecten moeten een antwoord geven op marktbehoeftes die zich vrijwel eenduidig 
oprdringen. De marges in vloeroppervlak, constructie, bouwtechniek en materialisering zijn klein. Ruimte 
om af te wijken van wat de norm is er alleen, als de overige factoren efficient gepland worden. 

De Nederlandse woningbouw heeft op dit gebied een lange traditie, vanaf de eerste initiatieven in de 
sociale woningbouw (v.a. 1901) tot aan vandaag, zijn zeer veel grote woningbouwprojecten in de steden 
geraliseerd, met wisselend succes. Een aantal woningbouwprojecten is bestudeerd, in de bijlage is dit 
toegelicht. 

De aard van de constructie van het gebouw is een zeer belangrijke factor in de begroting. Een doordachte 
opzet van de constructie kan de kosten beperkt houden en daardoor ruimte scheppen voor ruimere 
afmetingen van de woning. Een bekend probleem bij het ontwerpen van een parkeergarage onder een 
kantoor of woonblok is de tegenstrijdigheid in vereisten voor de constructie. Oplossingen zijn meestal 
kostbaar. Het in elkaar over laten gaan van de afmetingen van beide constructiedelen kan de kosten 
aanzienlijk beperken, terwijl daarmee een ruimere opzet van andere delen van het gebouw mogelijk 
wordt. In dit project wordt deze doelstelling meegenomen. 

De galerijwoning 

Tijdens de ontwikkeling van het plan, is er vanaf het begin de intentie geweest om het nieuwe 
woongebouw een vergelijkbare formele/informele voor/ achterkant te geven, zoals de Ventaseflat deze 
heeft. Dat betekent dat alle buitenruimtes van het nieuwe gebouw aan dezelfde zijde van het gebouw (de 
achterkant) moeten komen. De wijze van ontsluiten van een woongebouw, heeft een zeer grote invloed 
op de plattegronden van de indiviuele woningen. Gaandeweg ben ik het als een uitdaging gaan zien om 
het woongebouw via galerijen te ontsluiten. Dit type heeft in Nederland een slechte reputatie, omdat 
veel galerijflats uit de jaren '50 en '60 die weliswaar goede woningen hadden impopulair en vepauperd 
zijn geraakt door de belabberde kwaliteit van de publieke ruimtes. In Nederlands is er één voorbeeld, 
waar de galerij als straat op de verdieping functioneert: Het Justus van Effenblok van Brinkman, in 
Spangen te Rotterdam. De bestudering van dit project heeft de aanzet gegeven om de galerijwoning te 
herinterpreteren. 



Verandering Mathildelaan door de jaren heen 



Uitgangspunten 

Hieronder zijn een vijftal stellingen geponeerd en gevisualiseerd, gekoppeld aan uitgangspunten voor een 

ontwerp van het gebied. 

Schaal 

I 

De schaal van het plangebied is kleiner dan die van zijn directe omgeving. 
Het gebied lijkt daarom achteraf en onaf. 

> in het nieuwe plan zal de schaalsprong genuanceerd of verborgen 
worden 



spunten 

Ruimte 

De ruimte aan de zijde van de vonderweg heeft geen duidelijke begrenzin
gen meer. 

> Het nieuwe gebouw zal de onbepaalde ruimte begrenzen en 
bepalen 

Structuur 
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De oude structuur waar de gebouwen onderdeel van uitmaakten bestaat 
voor het grootste gedeelte niet meer. Hierdoor refereren beide 
gebouwen slechts nog aan elkaar. 

> het nieuwe gebouw zal de bestaande bebouwing van een begrijpeli
jke en leesbare context voorzien 



Type 

De typologisch zeer herkenbare, tot garages omgebouwde, sheddakhallen 
zijn sfeerbepalend voor het gebied. 

>het nieuwe plan zal aan de bestaande sfeerbepalende elementen 
refereren 

Vorm 

Beide gebouwen hebben een duidelijke formele en informele kant en 
benadrukken met de vorm de overgangen naar het achtergebied. 

> het nieuwe gebouw zal de overgang naar het achtergebied op 
vergelijkbare wijze benadrukken 
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Stedebouwkundig niveau 

Geplaatst langs de Vonderweg volgt het nieuwe woongebouw de kromming van deze straat. Ze geeft het 
gebied een nieuwe begrenzing en vormt samen met de twee bestaande gebouwen een semi-permeabel 
bouwblok. De ruimte van de Ventaselaan (die nu van nergens naar nergens gaat) wordt aangesloten op 
het nieuwe binnenterrein. De hoeken van de gebouwen articuleren de doorgangen. 

De drie gebouwen vormen een ensemble die de buitenruimte definiëren en classificeren: de publieke 
ruimte loopt voor de gebouwen langs (Vonderweg- Mathildelaan- Gagelstraat). Het achtergebied 
(Ventoselaan- binnenplaats) is openbaar maar heeft een semi-openbaar karakter. De volledige omsloten 
buitenruimtes (de tuinen van de Ventase en de patio van het Petri) zijn privé. De ruimtes zijn fysiek 
begrensd en gaan een onderlinge visuele relatie aan. 

De straatkant van de nieuwbouw heeft een formele, representatieve stadsgevel-ritmisch geordend 
in een duidelijk herkenbare vormentaal. Alle buitenruimtes van de woningen richten zich op het 
binnengebied, een nieuw plein dat ontstaat tussen het woongebouw en een nieuwe, teruggeplaatste 
vleugel van het Petrigebouw. Deze achterkant is als zodanig te herkennen. Veel functies komen hier samen 
en deze worden helder geordend middels een constructieve oplossing. 

De vleugel van het Petrigebouw dat nu langs de Vonderweg ligt, wordt vervangen door een nieuwe 
vleugel, die verder van de weg wordt geplaatst. De twee bestaande patios worden door deze ingreep 
samengevoegd tot één grote. 

Aan de Ventaseflat wordt een kleine aanpassing gedaan: aan de westzijde, waar zich nu een blinde gevel 
bevindt, wordt één travee verwijderd en krijgt de flat een nieuwe hoekbeëindiging. 

Het gebouw is in schaal één orde groter dan de Ventoseflat, en één orde kleiner dan de gebouwen uit zijn 
omgeving. Dit zal de schaalovergang tussen het plangebied en zijn omgeving begrijpelijker maken. De 
toren aan de noorzijde van het gebouw markeert de hoek van het Emmasingelkwartier, biedt tegenwicht 
tegen het volume van het PSV Stadion, en draagt bij aan de doelstelling van de gemeente het gebied te 
verdichten- hoewel in de plan een verdubbeling van het vloeroppervlak niet gehaald wordt. 
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Architectonisch niveau 

Woongebouw 

De vorm van het gebouw komt direct voort uit de situatie: het volgt simpelweg de straat. Een vleugel van 
zes verdiepingen hoog, begint aan de Gagelstraat, volgt de Vonderweg en loopt uit in een toren op de 
hoek van de Mathildelaan en de Ventoselaan. 

De zes-verdiepingen tellende vleugel bestaat uit drie lagen woningen, iedere woning gaat over twee 
verdiepingen. De woningen op de begane grond zijn toegankelijk vanaf de straat (de formele ingang), en 
vanaf het binnenplein (via een informele ingang). De andere twee lagen zijn ontsloten via galerijen, die 
langs het binnenplein lopen. Er zijn drie opgangen: een trappenhuis aan de zuidzijde, een trappenhuis 
met lift in het midden van het gebouw, en een trappenhuis met lift in de toren. 

De gebogen vorm van het gebouw zorgt ervoor dat men vanaf de galerijen vrijwel het hele woongebouw 
kan overzien. 

Onder het gebouw bevinden zich twee verdiepingen met parkeergarages met in totaal 117 
parkeerplaatsen. Dit aantal is voldoende om de behoefte van zowel het nieuwe woongebouw als van 
de bewoners van de Ventaseflat te dekken: in totaal komen er 57 woningen bij, in de Ventase zijn 40 
woningen. Vereiste is 1,2 parkeerplaats per woning. 

De bergingen van de woningen zitten aan de woningen en komen uit op de galerijen. Bij de beschrijving 
van de woningplattegronden wordt hier gedetailleerder op ingegaan. 

De woningen 

De ontwikkeling van de woningplattegrond is een gevolg van de keuze galerijen te gebruiken voor 
de ontsluiting en de wens alle buitenruimtes aan dezelfde kant van het gebouw te plaatsen. Het is 
onvermijdelijk de woning over twee verdiepingen te ontwerpen: de galerij kan immers niet onderbroken 
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worden door balkons. 

Door één woonlaag te gebruiken voor de slaapruimtes en de andere laag voor woonruimtes kunnen 
beide lagen een verschillende verdiepinghoogte krijgen. Dit ondervangt direct het probleem van de 
beperkte lichttoetreding die galerijen veroorzaken: de woonverdieping is hoog, en wordt voorzien van 
hoge ramen. Licht dringt daardoor diep de woning in. 

Deze twee kwaliteiten, hoge woonruimtes en hoge ramen, die om dezelfde reden bestaan in oude 
woningen die we kennen uit de grachtensteden, zijn in de huidige woningbouw zeldzaam en vaak niet 

mogelijk. Door de hoogte van beide verdiepingen te verschillen, kan de gemiddelde verdiepingshoogte 
gelijk blijven, waardoor ook de kosten beperkt blijven. 

De toegang van de woningen is op de slaapverdieping. De woonverdieping ligt daaronder, de trap loopt 
door een vide die de woonlaag visueel verbindt met de slaapverdieping.De toegang op de slaapverdieping 
is met zorg behandeld. De slaapkamers van de woning liggen aan de kant van de V onderweg. Om een 
privacyconflict te voorkomen tussen de entrée en de slaapruimtes is de gang waaraan de slaapkamers 
liggen door een schuifdeur afgesloten van de vide. 

De berging van de woning ligt binnen de enveloppe van de woning en is toegankelijk vanaf de 
galerij. Deze beslissing is genomen om twee redenen. Ten eerste geeft het de galerij een aanvullende 
gebruiksfunctie. Zo kunnen bewoners hun fietsen meenemen tot aan de woningen en en stallen in hun 
eigen berging, of hobbies vanuit de berging op de galerij uitvoeren. Ten tweede draagt deze oplossing bij 
aan de sociale veiligheid van het gebouw, het voorkomt voor het grootste deel de altijd wat donkere en 
inbraakgevoelige bundeling van bergingen in de kelder op of de begane grond van het gebouw. Er wordt 
in de woning niet veel ruimte voor opgegeven: de intentie was om géén enkele ruimte die beschutting of 
privacy vraagt te plaatsen aan de galerij. Op de plek van de berging, zou daarom geen slaap-, studie- of 
woonkamer gepland kunnen worden. 

De slaapkamers zijn 12 en 14 vierkante meter: een ruime en zeer bruikbare afmeting. 

De woonruimte loopt ononderbroken van gevel tot gevel. Aan één zijde bevinden zich grote, hoge ramen 
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Facade aan de Vonderweg 



dwarsdoorsnede over één woning over de 
gevel aan de Vonderweg 
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die geopend kunnen worden. Aan de andere zijde bevindt zich de vide, waar de keuken in geplaatst kan 
worden en ook de schuifdeuren die toegang geven tot een balkon van acht vierkante meter. 

De ruimte van de woonverdieping wordt bepaald door constructieve elementen: de raveelbalk van de 
vide, de vide zelf, en een vertikale schaft waar leidingen en kanalen in zijn opgenomen. Aan deze schacht 
kan een openhaard geïnstalleerd worden. Een natuurlijke indeling in een eetgedeelte (balkonzijde) en een 
woon/ studiegedeelte (straatzijde) is hiervan het gevolg, zonder dat deze dwingend is. 

De Facade 

Vondenveg: 

Een heldere, representatieve façade die werkt als stadswand. Het verschil in verdiepingshoogte is 
zichtbaar in de hoogte van de ramen. De kozijnen zijn onderverdeeld om schaal te geven aan de ramen. 
De gefacetteerde, repetitieve opzet van het gebouw levert een strak, ritmisch en helder gevelbeeld op. Via 
de portieken is de formele toegang tot de woningen op de begane grond. 

Achterkant 

Het dominerende en structurerende element in de achtergevel is de constructie van de galerijen en 
balkons van de woningen. Een losstaand raamwerk gemaakt van verzinkt stalen balken en liggers draagt 
de prefab betonnen galerij- en balkonplaten. De gevel is wit bepleisterd, de betonnen platen zijn voorzien 
van een licht rode kleurtoeslag. 

Aan de achterkant komt bij elkaar: 
Daglichttoetreding van de vide, de keuken en de slaapkamers (alleen eerste verdieping) 
De schuifdeuren die de woonkamer met de buitenruimte verbinden 
De buitenruimtes van de woningen: op de verdieping balkons en op de begane grond veranda's. 
De toegang en ontsluiting van de woningen, via galerijen. 
De bergingen van de woningen 
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Bovenstaande elementen zijn zodanig geordend dat de gevel helder blijft en er geen conflicten ontstaan 
tussen de elementen onderling. De balkons bevinden zich boven de ingangen van de woningen en de 
bergingen en nemen zo geen licht weg van de woningen. Waar zich geen balkons bevinden, zijn de ramen 
van de vide, dit zorgt voor meer licht dieper in de woningen. De woningplattegronden zijn parallel aan de 
doorsnede en gevels ontwikkeld. Het streven was om elk element dat een plaats kreeg in de plattegrond, 
op een heldere wijze in het gevelbeeld te ordenen, en andersom. 

Matenallsering 

Vondenveggevel woongebouw 

Uitgevoerd in een donkerrode, verbandloos verlijmde baksteen, met donkerblauw gemoffelde aluminium 
kozijnen. 

Achtergevel woongebouw 

Stalen constructie in verzinkt staal, met eveneens in verzinkt staal uitgevoerde spijlhekken als balustrade. 

De betonnen galerij- en balkonplaten zijn voorzien van een lichte rode toeslag. De gevel zelf is wit 
bepleisterd, refererend aan de witte kleur van de achterkant van de Ventoseflat. De kozijnen zijn van 
hetzelfde aluminium als de kozijnen aan de vonderweggeveL De deuren zijn in rood uitgevoerd, om 
een warme kleur te stellen tegenover het koele blauw en wit van de rest van de materialen. De hele 
materialisering is zeer helder en duidelijk. Warmte, en levendigheid, zal door de bewoners ingevuld 
worden, als zij de buitenruimtes zo intensief gebruiken als beoogd is. 

Petri 

De delen van het Petrigebouw die worden gehandhaafd, worden gemoderniseerd, waarna het huidige 
gebruik zich voort kan zetten. Dit houdt in dat op zijn minst de gevels geïsoleerd moeten worden. 
Interne aanpassingen voor brandveiligheid heeft het TAC zelf al gerealiseerd. 
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plattegronden van de studios in het TAC 

Ontwerp 

De ruimtes in de vleugel aan de Gagelstraat worden verhuurd aan ondernemers uit de culturele sector. 
Aan de gevel wordt een kleine aanpassing gedaan die het gebruik van het gebouw flexibeler maakt: de 
ramen op de begane grond worden verbouwd tot deuren die naar de straat openen. De achterliggende 
ruimtes kunnen daardoor onafhankelijk van de rest van het gebouw functioneren, als daar in toekomst 
behoefte aan ontstaat. 

De houten hallen in de vleugel aan de Ventaselaan worden door het TAC (en daarvoor door het van 
Abbe) gebruikt als tentoonstellingszalen, en af en toe als theaterzaal. Dit blijft ongewijzigd. Wel worden 
de daklichten weer geopend en worden de bakstenen gevels vervangen. 

De nieuwe vleugel aan de binnenplaats bestaat uit nieuwe ateliers, die met garagedeuren openen naar 
het plein, zodat de levendigheid en bedrijvigheid van hetTACoverloopt in het binnengebied. De 
garagedeuren zijn een directe referentie naar de sheddakgarages aan de Ventoselaan. De ateliers bieden 
ruimte voor de zwaardere kunst en design, die afhankelijk zijn van de toe- en afvoer van materialen per 
auto. Bovenlichten zorgen voor een prettige lichttoetreding, en ramen en open deuren naar een gang 
langs de patio van het het TAC sluiten de ateliers aan op de rest van het gebouw. 

Op de ontmoeting tussen de vleugel aan de Ventaselaan en de nieuwe vleugel komt een hoekbeëindiging 
van enkele verdiepingen hoog. Hier bevindt zich een entrée, de bar van het TAC (die uitkomt op de 
patio), en op de verdiepingen een viertal studios. Deze studlos zijn eenvoudige woningen: een woon/ 
werkruimte en een slaapruimte, gescheiden door de bad- en toiletruimte, waar de keuken tegen aan is 
geplaatst. Met een bruto-oppervlak van 50m2 zijn deze studlos goed te gebruiken voor vaste bewoning, 
of- en dit zal beter in het toekomstig gebruik van het TAC passen- voor tijdelijke bewoning door 
bijvoorbeeld gastkunstenaars. 

Het TAC krijgt een nieuwe kleur. De gevel is op veel plaatsen versleten en zal geïsoleerd moeten 
worden en ook heeft het gebouw een gebrek aan identiteit. In lijn met andere Philipsgebouwen zoals de 
Witte Dame en de Admirant (vroeger bekend als de Bruine Heer) wordt kleur ingezet om het gebouw 
herkenbaar te maken. De gevelbekleding wordt geheel vervangen door een zwarte gevelsteen, die ook 
voor de bekleding van de nieuwe vleugel wordt gebruikt. Het gevolg is dat aan de buitenzijde niet direct 
te zien is welk deel van het gebouw nieuw, en welk deel bestaande bebouwing is. 
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balk: 

h 0.40 m . • ~ 0.050 

b 0.20 m 

I 5.71 m 

E.G. balk 1.92 kN/m 

.[ 
or 

vloer: I I 
J. o.ro 0.500 

oppervlakte 10.00 m• 

dikte 0.25 m 

E.G. vloer 60.00 kN 

lengte waarover vloer is opgelegd: 3.31 m 

veranderljke belasting extreem op vloer 17.50 kN 

q1 31 .99 kN/m 0.400 

11 3.31 m 

q2 2.30 kN/m Afwerkvloer 

12 2.40 m Drukl aag 
Breedplaatvloer 

N1 +N2=q1 *11 +q2*12 Prefab balkbodem 

M1=M2=0 

M1=N1*1- q1*11*(12 + 11/2)- q2*12*12/2 

N1 76.16 -----3.31----,::.~--2.40---/ 

N2 35.25 Q1 
q2 

maximaal moment op 2.39m van punt 1 2.39 m / 
Mmax 90.66 kNm 

voor rechthoekige doorsnede: 

w = 1/6 * b * h2 = 0.01 

= M/W 17.00 N/mm• 

79 .3kN~ 
C:::::::::::::: ______ __JI 38.6kN V-lijn 
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Constructie 

De basismaat van het gebouw is afgeleid voor de vereisten die gelden voor parkeergarages. Een 
parkeervak van minimaal 2,5 bij 5 meter en een rijbaan van minstens 5,5 m breed bepalen de marges van 
de woningplattegrond. De maximale overspanning tussen twee woningscheidende wanden is 6,1 m. Bij 
deze overspanning is de vereiste dikte voor de geluidisolatie maatgevend. 

In de parkeergarage, waar de hartlijnen van de bovenliggende dragende wanden in de dwarsrichting van 
de rijbaan liggen, ondersteunen kolommen de constructie het gebouw. De kolommen staan op de punten 
waar de krachtsafdacht het grootst is. Dit is op de eindpunten van de wanden daar waar de hartlijn van 
de raveelbalken van de vide de hartlijn van de dragende wanden kruist. 

Het gebouw wordt van beton gemaakt. De woningscheidende wanden zijn dragend. De 
hoofddraagrichting is dwars hierop. De gevel aan de Vonderweg wordt gemaakt van prefab betonnen 
elementen. 

De stabiliteit: 

In horizontale richting: verzorgd door de schijfwerking van de vloeren 
In langsrichting: verzorgd door de schrijfwerking van de gevelelementen van de façade aan de Vonderweg 
In dwarsrichting: verzorgd door de dragende, woningscheidende wanden 

De woning: 

De woningscheidende wanden worden ter plekke gestort, in beton met een dikte van 250 mm, de 
minimaal vereiste dikte. De geluidsisolatie is hierbij de bepalende factor. 

De warrigscheidende vloeren zijn uitgevoerd in betonnen breedplaatvloeren van een dikte van 70 mm 
met daarop een druklaag van 210 mm. Ook voor deze afmeting is de geluidisolatie de bepalende factor. 
Voor de vloeren tussen de woon- en slaapverdieping is de krachtwerking de bepalende factor. Met een 
maximale overspanning van 6,1 mis een breedplaatvloer van 70 mmmeteen druklaag van 120 mm 
voldoende. De vloer naast de vide wordt gedragen door balken, die een dragende doorsnede van 500 mm 
bij 400 mm moeten hebben (zie berekeningen). Hiervoor worden prefab balken gebruik, van 250 bij 400, 
welke in combinatie met de vloeren het benodigde draagvermogen verzorgen. 
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Verticale doorsnede over ontmoeting stalen kolommen en galerijplaten 

1. HEA240 
2. UNP 220 
3. Hoekstaal 120x80x8 
4. Prefab gewapend beton 
5. HWA rond 10 

A ®I - 6. Voorziening voor waterafvoer 
7. RWA rond 10 
8. Bouten M12 
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9. Plaatstaal 1 Omm 
10. gaffel uit gelaste onderdelen 
11 . pen met opsluitring 12mm 
12. bus (cilinder staal/rubber/staal) 
13. UNP 240 
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Bonzontale doorsnede over ontmoeting stalen kolom en dragende 
betonnen wand 

I I 

i 

~ '-!] 

t 
----- ----"------------------------------------



Ontwerp 

De galerijen 

Intentie was de constructie van de galerijen en balkons thermisch onafhankelijk van het gebouw te 
maken. 

Hierin zijn twee redenen doorslaggevend: 

1) Het doorstorten van vloeren leidt tot warmte- en vochtproblemen en is daarom niet meer 
toegestaan, tenzij er een kostbare warmteonderbreking wordt aangebracht 

2) Een onafhankelijke constructie maakt het mogelijk de galerijen en balkons ruime afmetingen te 
geven. 

De constructie wordt opgebouwd uit verzinkt stalen profielen. Voor de gevellangs staan UNP 240 
kolommen. Voor de galerijen langs lopen HEA 240 profielen. De galerijplaten zijn prefab betonnen 
elementen, waar langs de randen UNP 220 profielen lopen, welke tijdens het fabricageproces direct als 
randbekisting fungeren. Deze góntegreerde constructie verzorgt zowel de stabileit als de overspanning 
tussen de kolommen van de galerijconstructie. 

De galerijconstructie moet voor de stabiliteit puntsgewijs aan de hoofdconstructie van het 
gebouw bevestigd worden. De UNP kolommen lopen steeds precies langs de kopse zijden van de 
woningscheidende wanden. Met een zogenaamnde wishbone constructie worden deze kolommen aan 
de wanden bevestigd. Deze oplossing verzorgt een thermische onderbreking tussen beide constructie en 
staat een beweging toe in verticale richting. 

Thermisch gedraagt de stalen galerijconstructie zich verschillend van de gebouwconstructie. Het verschil 
aan de bovenkant van de constructie tussen extreme koude en extreme warmte wordt maximaal 3 cm. 
De wishbone constructie scharniert op zodanige wijze dat dit hoogteverschil soepel kan plaatsvinden. 
Aangezien deze constructie het enige punt is waarop de galerijconstructie fysiek aan het gebouw is 
bevestigd, kan ze in het vertikale vlak vrij bewegen van het hoofdgebouw, waardoor er geen spanningen 
kunnen onstaan door verschillen in thermische uitzetting. In het horizontale vlak wordt in de 
galerijconstructie de verschillen in uitzetting opgevangen door de oplegging in de constructie van de 
balkon- en galerijplaten. 

Steeds is één galerijplaat ingeklemd verbonden aan de kolommen aan weerszijden. De naastliggende 
galerijplaten zijn aan één kant ingeklemnd, en aan de andere kant vrij opgelegd met een beweginsvrijheid 
in het horizontale vlak. 
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Ontwerp 

Dilataties 

Het woongebouw is van een zodanige afmeting dat er dilataties in de constructie nodig zijn. Ook om 
scheuren door zettingsverschillen tussen de hoogbouw en de lagere vleugel is een dilatatie tussen beide 
gebouwonderdelen noodzakelijk. 

Er zijn daarom twee dilataties voorzien: één die loopt door het trappenhuis in het midden (A), en één die 
loopt tussen de hoogbouw en de rest van het gebouw (B). 

De dilatatie in het trappenhuis, is een onderbreking in de bovengrondse betonnen constructie, langs 
één zijde van het trappenhuis. De vloeren in het trappenhuis zijn aan één kant doorgestort vanuit de 
woonvloeren, terwijl de trappen en tussen vloeren aan de andere kant van het trappenhuis vrij zijn 
opgelegd. 

De dilatatie tussen beide gebouwonderdelen loopt door tot in de fundering. De constructies en 
funderingen van beide gebouwen worden hierdoor onafhankelijk van elkaar waardoor eventuele 
verschillen in zettingen niet leiden tot grote ongewenste spanningen in de draagconstructie. 



Conclusies 

In het project is een woningtypologie ontwikkeld clie 

naar aanleicling van lokale elementen is bepaald 
aan de hand van de klassieke thema's in de massawoningbouw van lichttoetreding, ontsluiting, 
efficiënte constructie en ruimtelijke hierarcl1ie is uitgewerkt 
een antwoord geeft op de technische, ruimtelijke en sociale problemen clie galerijwoningen vaak 
kenmerken 
in de basis op meerdere stedelijke situaties inzetbaar is 

De transformatie van het Petrigebouw 

is continue met het huiclige gebruik van het gebouw 
maakt het gebruik van het Petrigebouw en het stedelijke gebied levencliger en flexibeler, zowel op 
de middellange als op de lange termijn 

De stedelijke ingrepen 

maken de context van het plangebied opnieuw begrijpelijk 
versterken de identiteit van de plek 
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