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SAMENVATTING 
Kansen op het gebied van binnenstedelijke herontwikkeling doen zich soms zo nadrukkelijk voor, dat men ze 
decennialang over het hoofd lijkt te zien. Een treffend voorbeeld is het centrale deel van het Dommelkwartier 
in het stadshart van Eindhoven. Hier vindt men een gapende leegte in het stedelijke weefsel. Een 'vergeten' 
stukje binnenstad, ontstaan op het terrein van een voormalige bus- en tramremise. Terwijl op een steenworp 
afstand het centrum wordt overspoeld met winkelend en recreërend publiek, is de ruimte hier ten einde raad 
in gebruikgenomen als parkeerterrein. 
Het is echter duidelijk dat het terrein enorm veel potentie heeft. Gesitueerd in de oostelijke randzonde, heeft 
het een veelzijdig karakter en een diversiteit aan ruimtelijke kwaliteiten. Het biedt een goede basis om nieuwe 
ontwikkelingen een vliegende start te laten maken. Kortom, de hoogste tijd om tot een passende invulling van 
het terrein te komen, en inhoud te geven aan de binnenstedelijke ambities van Eindhoven. 

Het afstudeerproject 'Inbreiding Dommelkwartier', geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van een open 
terrein in het Dommelkwartier tot een nieuw stukje binnenstad. Na een analyse van de historie van de locatie 
volgt een inventarisatie van de huidige binnenstedelijke setting. 
Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan de sfeer en de belevingswaarde van de plek. Juist in een 
binnenstedelijke setting, waar het stedelijke leven zich in al haar dynamiek manifesteert, is een goed begrip 
van de genius loci, de 'geest van de plek', van belang om goede ruimtelijke keuzes te maken. Op basis van 
omgevingskenmerken en ruimtelijke kwaliteiten wordt een drietal omgevingen onderscheiden en vastgelegd . 

De gegevens uit de analyse leiden tot een ontwerpopgave die kan worden geïnterpreteerd als het 'terugbouwen 
van wat er niet eerder gestaan heeft'. Een motto dat in eerste instantie paradoxaal aandoet, maar in haar 
dubbelzinnigheid een goede samenvatting geeft van de insteek van het project. Het gaat niet om het opvullen 
van een leegte in het stedelijke weefsel, maar om het realiseren van een volwaardige aanvulling op de binnenstad 
met een vanzelfsprekende inbedding in de stedenbouwkundige context. Deze verwevenheid met de bestaande 
situatie moet op verschillende (schaal)niveau's en ontwerpaspecten gerealiseerd worden, zowel op het gebied 
van stedenbouw als architectuur. Aan de hand van een drietal concrete doelstellingen wordt de kern van 
de opgave uiteindelijk samengevat: bouwen in hoge dichtheden (inbreiding), inbedding in stedelijke context 
(aanvulling op stadshart) en aandacht voor groenvoorzien ingen (stedelijk groen). 
Voorafgegaan door een korte visie op de Eindhovense stadsontwikkeling, waarin een pragmatische 'bottom-up'
ontwerpbenadering wordt bepleit, wordt het ruimtelijk concept uit de doeken gedaan. Het betreft een heldere 
en eenvoudige opzet. Met een 'keten van publieke ruimtes' wordt aansluiting gevonden op het gevarieerde 
stedelijke decor rondom het plangebied. Op die manier het plangebied aan de bestaande stedelijke structuur 
gekoppeld. 

In het laatste deel van dit verslag worden de resultaten van de opgave gepresenteerd. De wijze waarop invulling 
is gegeven aan de opgave, is op basis van de opeenvolgende schaalniveau's ontleed en in een 'chronologische' 
volgorde weergegeven. Allereerst wordt het stedenbouwkundig plan besproken, en komen de gevolgen voor 
de stedenbouwkundige structuur aan bod. Daarnaast is er aandacht voor de ruimtelijke inpassing van de 
nieuwe bebouwingsmassa's in de bestaande situatie. Vanuit dit schaalniveau wordt aan de hand van een 
opzet voor de gewenste beeldkwaliteit een brug geslagen naar het schaalniveau van architectuur en openbare 
inrichting. De drie componenten waarop het stedenbouwkundig plan is gebaseerd, komen uitvoerig aan bod met 
sfeerimpressies, materialisering, plattegronden en aanzichten. Op die manier wordt de wisselwerking tussen 
stedenbouw en architectuur inzichtelijk gemaakt en wordt concreet inhoud gegeven aan de doelstellingen die 
zijn geformuleerd: een in al haar facetten geslaagde inbreiding in het Dommelkwartier. 

afstudeerbegeleidingscommissie: 
Dr.ir. J.G. Wallis de Vries (voorzitter) 

Prof.dr.ir. B.E.J. de Meulder 
Dr. J. Boomgaard 
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INLEIDING 
\\But we are unable to seize the human facts. We fail to see them where they are, namely in humble, 
familiar, everyday objects. Our search for the human takesus too far, too deep. We seek it in the clouds 
or in mysteries, whereas it is waiting for us, besieging us on all sides" 

Mensen hebben de ne1g1ng om datgene wat 
nu belangrijk is te zien als bepalend voor de 
toekomst. Een menselijke eigenschap die ook 
binnen de architectuurdiscipline op gaat. Waar een 
zwaluw meestal nog geen zomer maakt, hebben 
sommigen aan een veertje genoeg om een complete 
klimaatverandering te voorspellen. Een goed 
voorbeeld hiervan is de stortvloed aan publicaties, 
naar aanleiding van de maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen, die zich eind jaren 
negentig voltrokken. Het was kenmerkend: met de 
wind van de bloeiende economie in de rug werd in 
welhaast profetische bewoordingen een toekomstbeeld 
geschetst, waarin onder invloed van de informatie
en communicatietechnologie, de toenemende 
globalisering en individualisering niets hetzelfde 
zou blijven . 
De tijd heeft al vaker geleerd dat het allemaal wat 
genuanceerder ligt. Zo ook in dit geval. Werkplekken 
en woningen ná de 'nieuwe economie' lijken nog 
verdacht veel op die van een jaar 0f ti en geleden. En 
de almaar op doorreis zijnde 'stadsnomade' wil in het 
Nederlandse straatbeeld ook maar geen voet aan de 
grond krijgen. 

De stad Eindhoven blijkt er wat het bovengaande 
betreft ook een enigszins bedenkelijke reputatie 
op na te houden. Zoals uit de analyse zal blijken, 
zijn in het verleden in de waan van het moment 
beslissingen genomen die in de uitvoeringsfase alweer 
'achterhaald' bleken te zijn. 
Vervelend. Vooral als men dat soort aangelegenheden 
achteraf constateert. De stadsontwikkeling in 
Eindhoven heeft daardoor dan ook vaak eerder 
in het teken gestaan van een energieverslindende 
stadsreparatie dan daadwerkelijke stads
vernieuwing. 
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- Henri Lefebvre, The Same and the Other 

Technologie-stad 

Ook aan het begin van de 21 e eeuw blijkt men 
bijvoorbeeld met de herinrichtingsplannen 
voor het Philipsterrein Strijp-S, ambitieuze en 
grootschalige plannen niet uit de weg te gaan. 
Onder het motto '/eading in techno!ogy', I iggen 
er voor dat gebied grootse plannen op stapel met 
hoogbouw en een gevarieerd stedelijk programma. 
Dit alles op een oppervl ak dat bijna dubbel zo 
groot is als het huidige centrumgebied. 
Men kan zic h afvragen of ee n plan van een 
dergelijke omvang we l thuishoort in een stad als 
Eindhoven. Het lij kt In dat opzicht ook eerder 
een ove~bl ijfse l uit de t urbu lente ' happy nineties', 
waarin het beantwoorden aan dit soort vragen 
minder relevant leek te zij n, dan dat het plan 
daadwerkelijk als een puz1:elstuk op haa r plaats 
valt. 

Met haar architectuw·beleid heeft Eindhoven altijd 
verwoede pogingen gedaan zich te ontworste len 
van haar provinciale imago. Door zich te profileren 
al s een moderne en vooruitstrevende stad metd ito 
architectuur, probeert men aanslu iting te zoeken 
bij de grote steden in bijvoorbeeld de Randstad. 

In hoeverre dit beleid, met het 'leading in 
techno!ogy' als meest recent adagium, tot succes 
zal leiden en aansluit bij de wáre aard van de stad, 
is maar de vraag. Een imagokeuze, voortgekomen 
uit louter economische overwegingen en door het 
stadsbestuur toegepast in de hoop een soort 
self-fulfilling prophecy op gang te brengen. Dat 
is wat anders dan 'een logisch vervolg' op het 
specifieke karakter van de stad, dat wordt bepaald 
door regionale en culturele achtergronden, en 
haar oorsprong vindt in tijden lang voordat het 
gebruikelijk was om steden in pakkende slogans 



samen te vatten. Wat dat betreft verloochent 
een stad zichzelf niet snel en zal het veel 
(tevergeefse?) moeite kosten om daar op lange 
termijn verandering in aan te kunnen brengen 
(Pol, 2000). 

Van binnenuit 

Naar mijn mening biedt het dan ook meer 
mogelijkheden een ontwerpopgave van binnenuit 
te benaderen. Bijvoorbeeld door in het ontwerp 
uit te gaan van de reeds aanwezige kwaliteiten 
en ruimtelijke belevingswaarde binnen het 
gebied. Ik doel dan vooral op de diepgewortelde 
plaatsgebonden kenmerken van het meer tijdloze 
soort. 
Door juist het accent op deze duurzame 
kwaliteiten te leggen en deze als 'drager' te 
laten fungeren binnen de planvorming ontstaat 
een plek die niet alleen authentiek is, maar 
door haar plaatsgebondenheid bovendien op een 
vanzelfsprekende wijze in het stedel ijk weefsel is 
geïntegreerd. Met andere woorden: 'Het huidige 
building images evolueert dan tot imagebuilding', 
om even kort terug te komen op het huidige beleid 
(Patteeuw, 2002) . 

Zoals het citaat aan het begin van deze tekst 
al suggereert, I iggen de aangri j pi ngspunten 
voor een goed ontwerp verscholen in de locatie 
zélf, zoals die zich in al haar eenvoud aan ons 
presenteert. Juist in een stad als Eindhoven dus 
geen overbodige wetenschap. 
Waarom zouden we ons moeten bezighouden 
met het volgende en het weer daaropvolgende 
uitbreidingsplan, als hetgeen dat hier en nu 
voorhanden is voor verbetering vatbaar is. In dit 
geval zelfs al jaren lang een kansrijke locatie op 
een steenworp afstand van de binnenstad! 

Met dit afstudeerproject wordt geprobeerd vanuit dit 
perspectief invulling te geven aan de binnenstedelijke 
inbreidingslocatie Dommelkwartier. Een 'vergeten' 
gebied aan de oostrand van het stadscentrum, dat 
al jaren smeekt om ontwikkelt te worden. Na een 
korte introductie van de locatie en een uitvoerige 
analyse en inventarisatie van de stedelijke context, 
volgt het uiteindelijke ontwerp voor het plangebied. 
In het onderdeel 'beeldkwaliteit' wordt het 
uiteindelijke ontwerp nader toegelicht aan de hand 
van beeldmateriaal en aanvullende informatie. 
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I<ANSRIJI<E LEEGTE IN DE BINNENSTAD 
Aanleiding 

Het plangebied dat in dit afstudeerproject centraal zal staan, ligt in het centrum van Eindhoven, aan 
de oostzijde van de 'historische' kern. Om precies te zijn, betreft het dat gedeelte dat wordt begrensd 
door respectievelijk de Dommel, Tramstraat, Dommelstraat, Raiffeisenstraat en de Vestdijk. In sommige 
publicaties wordt dit deel van het centrumgebied aangeduid als de oostelijke randzone. Een interessant 
stukje Eindhoven met een duidelijk karakter, namelijk de afwezigheid ervan. 

"Nog steeds zit Eindhoven met een erfenis uit de tijd 
dat in dit gedeelte zich industrie bevonct waardoor 
het de 'achterkant/ van de binnenstad is.// (Beekman/ 
1982). 

Dat deze constatering ruim twintig jaar later nog 
steeds actueel blijkt te zijn, wordt bevestigd als men 
een willekeurige Eindhovenaar vraagt het gebied in 
kaart te brengen. Het kost vaak de grootste moeite. 
Men blijkt onbekend met de stedelijke structuur in 
het gebied. Vestdijk en Dommelstraat zijn bekend, 
evenals in meeste gevallen de Paterskerk en het 
bijbehorende kloostercomplex. Hoe het gebied 
echter verder in elkaar steekt en functioneert, blijft 
een mysterie. Opmerkelijk. Vooral als men bedenkt 
dat dit gebied direct grenst aan de binnenstad, dat 
dagelijks wordt overspoeld met winkelend en uitgaand 
publiek. 

l<ennelijk heeft het gebied nauwelijks een plaats 
weten te verwerven in het collectieve geheugen 
van de stad en eigenlijk is dat ook niet vreemd. 
Zonder overdrijving kan men stellen dat er eigenlijk 
ook niets is dat het tegenovergestelde zou kunnen 
bewerkstelligen. Dit kan zelfs in de meest letterlijke 
zin opgevat worden, met de gapende leegte die 
te vinden is tussen de Vestdijk en de Tramstraat 
Een ongedefinieerd gebied, zonder enige relatie 
met de omgeving, dat men ten einde raad als 
parkeerterrein lijkt te hebben ingericht. Wat dat 
betreft kan het in meerdere opzichten als blinde vlek 
in het binnenstedelijk gebied worden aangemerkt. 1 

Een kwalificatie die overigens niets afdoet aan de 
potentiële kansen die het gebied te bieden heeft! 

1 In Vorm & Visie (Deel BJ, in 1989 uitgegeven door de gemeente 
Eindhoven, wordt al gesproken over de "blinde plekken // in de 
stad. Men doelt dan in fysiek-ruimtelijke zin op de afgesloten 
lege ruimtes in het centrumgebied: "Eilanden die in negatieve 
zin afstralen op de omgeving //. 
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boven Afstudeer/ocatie, in het centrum van de stad. 
rechts luchtfoto van de locatie. 
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Niet interessant genoeg? 

Wie vanuit één van de smalle en weinig uitnodigende 
entree's het terrein tussen de Tramstraat en de 
Vestdijk betreedt, valt direct op hoe geïsoleerd het 
ligt ten opzichte van de binnenstad. Aan alle zijden 
blijkt het omsloten door bebouwing, variërend van 
de woningen aan de Tramstraat tot de hoogbouw 
van het Dorint-hotel. Merkwaardig genoeg blijken 
alle gebouwen met de achterkant richting het 
binnengebied te zijn gesitueerd. Als voormalige 
tram- en busremise was het in het verleden kennelijk 
niet interessant en daarmee reden genoeg om er zich 
letterlijk van af te keren. 
Enige uitzondering is het gebouw van het Regionaal 
Historisch Centrum <Streekarchief), dat enkele 
jaren geleden is opgeleverd aan de Raifeisenstraat. 
Met haar introverte façade maakt het echter geen 
verschil. 
Door een samenloop van omstandigheden is het 
gebied tot op heden nog steeds niet tot ontwikkeling 
gekomen en wordt het gekenmerkt door een lage 
verblijfskwaliteit. Een eufemisme, want feitelijk is 
het niets meer dan restruimte in verval. Verschillende 
soorten bestrating, willekeurige belijning van de 
parkeervakken, funderingsresten en zonder enig 
beleid geplaatste verkeersborden bepalen het beeld. 

Als men het gebied betreedt vallen echter ook de 
specifieke kwaliteiten van het gebied op. In de eerste 
plaats geeft het besloten karakter het gebied een 
opmerkelijke rust. Waar nog geen honderd meter 
verderop het verkeer op de Vestdijk onophoudelijk 
voorbijstroomt, passeren hier alleen enkele fietsers 
en wat bestemmingsverkeer. De enkele monumentale 
bomen die in het gebied staan versterken de kalme 
sfeer. 
Daarnaast blijkt het terrein een belangrijke schakel 
tussen de verschillende soorten bebouwing waarmee 
het is omringd. In al haar leegte fungeert het gebied 
op die manier als een soort buffer, waardoor de 
botsingen in schaal en tussen de verschillende 
typologieën enigszins genuanceerd worden. Het zijn 
kenmerkende ruimtelijke kwaliteiten, die zonder meer 
van waarde kunnen zijn voor de herontwikkeling van 
dit gebied. 
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afbeeldingen rechts 
Als men verder kijktdan de ongestructureerde inrichting van het gebied, 

valt op dat het wordt gekenmerkt door een gevarieerd 

stedelijk beeld. 
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STADSCENTRUM MET INDUSTRIEEL VERLEDEN 
Analyse historische ontwikkeling oostzone binnenstad Eindhoven 

Om een beter inzicht te krijgen in de huidige verschijningsvorm van het plangebied is het belangrijk enige 
kennis te hebben van de geschiedenis van de locatie. Op die manier wordt een goed beeld verkregen van 
de wijze waarop de huidige structuur tot stand is gekomen en het eventueel kan worden ingepast in de 
huidige of toekomstige ontwikkelingen binnen dit gebied. 
Naast het fysiek-ruimtelijke aspect geeft een historische analyse ook een beter begrip van het sociaal
psychologische karakter van de plek: de betekenis die het heeft. Deze wordt namelijk in belangrijke mate 
bepaald door haar geschiedenis en de herinneringen die men aan deze locatie heeft gekoppeld (Hajer en 
Reijndorp, 2001). Het geeft bijvoorbeeld een verklaring voor de wijze waarop men momenteel de locatie 
ervaart, waardeert of gebruikt. In het volgende hoofdstuk zal hier nader op worden ingegaan. 

De hiernavolgende tekst geeft een beknopte beschrijving van de ontwikkeling van het oostelijk deel van 
het centrum van Eindhoven. Het spreekt natuurlijk voor zich dat alleen die zaken worden besproken die 
hebben bijgedragen aan de ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied. 

Rokende schoorstenen 
Periode 1900-1940 

Aan hetbeginvan devorigeeeuwwordthetcentrumvan 
Eindhoven gedomineerd door de industriële activiteit. 
Met name aan de oostzijde van de binnenstad, langs 
de Dommel, wordt het beeld van de stad bepaald 
door fabriekshallen en rokende schoorstenen. Het 
is vooral de textiel- en tabaksindustrie die zich in 
dit deel van de stad heeft geconcentreerd <Tops, 
1965). Met het nabijgelegen spoor en kanaal voor 
de aan- en afvoer van grondstoffen blijkt het een 
ideale vestigingslocatie. Daarnaast heeft men door 
de nabij gelegen belangrijke verkeersroute die de 
stad doorkruist, ook een goede verbinding met de 
omgeving. 
Woningbouw vervult in deze periode een 
ondergeschikte rol in de Eindhovense binnenstad. 
Door de ongunstige bodemgesteldheid en de 
beperkte mogelijkheden zijn er in het centrum 
eenvoudigweg geen grote locaties voor woningbouw 
voorhanden. Bovendien wordt de woonfunctie door 
de toenemende concentratie aan industriële activiteit, 
banken, winkels en horeca en de daarmee gepaard 
gaande hogere grond- en huurprijzen bij voorbaat 
al uit de stad verdreven. Het blijkt de basis voor 
een huisvestingsprobleem dat jarenlang door de 
gemeente wordt onderschat. Tot de annexatie van 
de verschillende gemeenten tot 'Groot Eindhoven' in 
1920 bi ij ft er een onevenwichtige situatie bestaan. 
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Algemeen Uitbreidingsplan 

Het eerste Algemene Uitbreidingsplan van Cuypers 
en l<ooken kan gezien worden als een eerste stap 
in deze richting. 
Waar voorheen een gelijkmatige ontwikkeling 
bemoeilijkt werd door de versnipperde 
gemeentelijke indeling, zijn er nu mogelijkheden 
om tot een integraal beleid te komen. 
Hoewel het plan nooit de status van een 
uitbreidingsplan heeft gehad, geeft het als eerste 
schetsontwerp weldegelijk een invloedrijke 
planologische visie op de stad. 
Kenmerkend voor het plan is de heldere opzet 
van de toekomstige stede I ij ke structuur. De 
manier waarop de uitbreidingslocaties en de 
infrastructurele ingrepen in de stadsplattegrond 
zijn aangebracht, maken duidelijk dat 
functionaliteit het basisprincipe zal zijn . Men wil 
afrekenen met de ongebreidelde groei, zoals die 
voorheen plaatsvond. 

Met betrekking tot het centrumgebied wordt in 
het plan de dominante positie van de industrie 
als probleem erkend. Met name de negatieve 
invloed op de grondprijzen en het uitblijven van 
goedkope huisvesting moet worden aangepakt. 
Een verdere groei van industriële activiteit in 
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linksboven De Vestdijk (dan nog Lange Dijk genoemd) heeft rond 1900 
een dorps en lande/ijk karakter. 
linksmidden Vóór 1900 is het terrein tussen de Vestdijk en de Dommelstraat 
in gebruik als kerkhof. 
linksonder Het kwam regelmatig voor dat door de Vest delen van de 
binnenstad blank kwamen te staan. Deze foto is op de Vestdijk genomen. 
(foto's RHC Eindhoven) 
rechtsboven Het centrum vanEindhovenwordt gedomineerd door industrie 
(blauwe kleur). 
rechtsonder Reconstructie oostzone centrumgebied, zoals voorgesteld 

door Guypers en Kooken. 
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het centrum dient dan ook voorkomen te worden. 
Eventuele uitbreidingen kunnen volgens Cuypers en 
l<ooken plaatsvinden rondom het Eindhovens l<anaal 
en een gebied in Strijp, nabij de Philips-fabrieken. 
Het oostelijke deel van het centrumgebied zal 
vervolgens worden gereconstrueerd zodat het station 
beter bereikbaar wordt en er een betere verbinding 
komt met het dorp Tongel re (zie afbeelding p.23). 
Een ander voorstel dat met betrekking tot de 
binnenstad wordt gedaan is het dempen van de 
grachten en vesten. De hierdoor vrijgekomen ruimte 
zal worden gebruikt ten gunste van openbare 
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het nieuw te 
bouwen stadhuis. 
Bovendien wordt er op deze manier een einde 
gemaakt aan de problemen met het zwaar vervuilde 
water en de plaatselijke kans op overstromingen. 
Een deel van de Vest verzorgt namelijk gedeeltelijk 
de waterafvoer van de Gender naar de Dommel en 
het komt wel eens voor dat deze buiten haar oevers 
treedt (zie afbeelding p.23). 

Averechts resultaat 

Omdat het Uitbreidingsplan van Cuypers en l<ooken 
slechts een schetsplan betreft zonder enige status, 
zijn de voorgestelde ingrepen feitelijk niet meer dan 
adviezen zonder enige wettelijke waarde. Het gevolg 
is dat er uiteindelijk maar weinig verandert in de 
Eindhovense binnenstad. Sterker, als na W.O.I de 
economie een stevige impuls krijgt, maakt de in het 
centrum aanwezige industrie een ongekende groei 
door. De nieuwe uitbreidingen hebben tot gevolg 
dat de problematiek in de stad alleen maar wordt 
versterkt. 
De behoefte aan een wettelijk geldig gemeentelijk 
uitbreidingsplan is nu groter dan ooit. In 1922 
verschijnt eindelijk het 'Algemeen uitbreidingsplan 
voor de Gemeente Eindhoven' van G.C. l<ools. 
Dit plan kan in grote lijnen gezien worden als 
een gedetailleerde uitwerking van het eerdere 
uitbreidingsplan van Cuypers en l<ooken. Het heeft 
als doelstelling: "De onregelmatige bebouwing met 
elkaar in verband (te) brengen en, door het mogelijk 
maken van een oordeelkundige verbindingsbebouwing 
de ongeordende veelal dorpell}ke stadsstukjes samen 
te voegen tot een harmonisch geheel.'' 
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Ook l<ools heeft een aantal belangrijke 
infrastructurele ingrepen voor het stadscentrum 
in petto. Deze gaan zelfs verder dan de voorstellen 
van Cuypers en l<ooken enkele jaren eerder. De 
voornaamste aanvulling is de introductie van een 
'binnenring' rondom het stadscentrum. Door de 
Vestdijk te verlengen tot aan de Bleekstraat en 
de l<eizersgracht te reconstrueren wordt deze een 
feit. Het lijkt een logische ingreep: het gesloten 
circuit maakt immers een snelle en efficiënte 
verkeersafwikkeling mogelijk en ontlast op die 
manier de beruchte oude verkeersroute door 
de (binnen)stad. Daarnaast zal de binnenring 
met haar nieuwe en brede stadsstraten als basis 
dienen voor een uiteindelijke vergroting van het 
centrumgeb i ed. 
Het tracé dat voor de verlenging van de Vestdijk 
voorgesteld wordt, loopt echter over het terrein 
van de tabaksfabrikant Mignot & De Block. Een 
verlenging van de Vestdijk zou voor de fabriek 
een beperking in groeimogelijkheden betekenen. 
Daarnaast zouden er ook een aantal gebouwen 
op het terrein moeten worden gesloopt. Het 
uitbrengen van het plan l<ools vormt daarmee 
het startsein voor een ingewikkelde en jarenlange 
strijd tussen de directie en de gemeente. Het zal 
uiteindelijk tot 1951(!) duren voordat de 'nieuwe' 
Vestdijk eindelijk in gebruik genomen kan worden 
(Beekman, 1982). 

Achteraf bezien is het duide lijk dat het 
gemeentebestuur in de eerste jaren na de annexatie 
moeite heeft met het doorvoeren van haarnieuwe 
strategie. Zaken die in het verleden door het 
decentrale beleid zijn scheef-gegroeid, blijken 
moeizaam te herstellen. Zoals hiervoor al in een 
voorbeeld is aangegeven, blijkt de in het centrum 
aanwezige industrie door haar economische 
waarde ook meer invloed te hebben dan men 
had verwacht en het komt dan ook veelvuldig 
voor dat deze de gemeente dwarsboomt in het 
verwezenlijken van haar uitgangspunten. 
Hierdoor blijft de ontwikkeling van het 
centrumgebied in deze periode achter op de rest 
van de stad. Het heeft de gemeente uiteindelijk 
veel tijd en inspanning gekost om tot oplossingen 
te komen en de industriële groei in het centrum 
en igszins te beteugelen. 
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Pas na de oorlogsjaren, waarin het centrum van 
Eindhoven door verschi I lende bombardementen 
ernstig beschad1igd raakt en sommige delen zelfs 
geheel worden verwoest, is er ruimte voor een 
definitieve herontwikkeling van het centrumgebied. 

p,lanlocatie 

De hiervoor besproken stadsontwi kkelingen in 
de eerste helft van de 20' eeuw hebben weinig 
consequenties gehad voor de verschijningsvorm 
van het plangebied . Het grootste gedeelte is in 
eigendom van de industrie, die voorlopig dus 'buiten 
schot' is gebleven. De overige gebouwen zoals het 
kloostercomplex Mariënhage en het Gymansium 
Augustinianum, blijken ook nauwelijks bij de 
stedenbouwkundige plannen te worden betrokken. 
Op de uitbreidingen op de fabrieksterreinen na, 
kan worden geconcludeerd dat de gevolgen van de 
stedenbouwkundige plannen uiteindel ij k beperkt zijn 
gebleven tot de randen van de plan locatie. 
De Vestdijk heeft met het dempen van de 
stadsgrachten een flinke metamorfose ondergaan. 
Ook de Raiffeisenstraat en de Dommelstraat hebben 
een ander aanzien gekregen door de nieuwbouw die er 
heeft plaatsgevonden. Bovendien zi j n de stoomtrams 
vervangen door stadsbussen. 
In grote lijnen is echter alles hetzelfde gebleven. 

boven De Tramst raat met het tramstation aan het begin van de vorige 

eeuw. Op de achtergrond is de Paterskerk te zien. 

midden La ter werd de stoomstram vervangen door de bus. Deze foto is 

genomen vanaf de Raiffeisenstraa t. (foto's: RHC Eindhoven) 

onder Schematische weergave van de situatie omstreeks 1930, die kan 

worden omschreven als !Jij verheid in parkachtig groen : Het grootstedeel van 

de huidige p lanlocatie is in gebruik als tram/busremise ( 1). Aan de oostzijde 

van de Tramstraat is de Eindhovensche Katoen Maatschappij gevestigd 

(2). Ook de fabrieksgebouwen van M ignol & De 8 /ock zijn beeldbepalend 

(JJ voor dit stadsdeel. Tussen de fabriekshallen zijn tevens enkele villa's 
(4), omringd met parkacht ige tuinen en het Augustijnenk looster (5 ) te 

vinden. Autogaragebedrijf Van Derf Meuten Ansems (6). 
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Wederopbouw en vernieuwingsdrang 
Periode 1950-heden 

De jaren van de wederopbouw kenmerken zich door 
een hernieuwd elan. De nieuwe gemeentebesturen 
pakken het grondig en vooral groots aan. Het centrum 
van de stad moet groeien, een representatieve 
uitstraling krijgen en als stimulans fungeren voor de 
verdere stadsontwikkeling van Eindhoven. Het direct 
na de oorlog opgestelde Wederopbouwplan wordt 
hierbij gebruikt als mogelijkheid om de binnenstad 
van Eindhoven eindelijk een 'gezicht' te geven. Een 
gezicht dat past bij een stad met een voorspeld 
toekomstig inwonersaantal van 225.000 inwoners 
<Beekman, 1982). 
In tegenstelling tot de vooroorlogse periode waarin 
men juist pogingen deed het verkeer buiten de 
centrale kern te houden, hanteert men nu het 
principe dat verkeer een stimulerend effect heeft op 
de stadsontwikkel ing. Ten behoeve van een modern 
verkeerswegennet en een functioneel heringedeelde 
stad, vindt een herprofilering van de 'binnenring' 
rondom het centrum plaats. Met nieuwe brede 
stadswegen wordt definitief afscheid genomen van 
het kleinschalige vooroorlogse centrum. 
Ook vindt er een voorzichtige schaalvergroting 
plaats met de nieuwbouw in de binnenstad. De betere 
bereikbaarheid van het centrumgebied verschaft deze 
grotere functies bestaansrecht, is de opvatting. De 
gebouwen onderstrepen het bestuurlijke uitgangspunt 
andermaal af te rekenen met het 'dorpse' karakter 
van Eindhoven. Het moet ook vanuit deze invalshoek 
gezien worden, dat men besluit het stadscentrum 
voortaan aan te duiden met de 'mondiale' term 'city'. 
<Beekman, 1982) 

Bevrijding 

Het enthousiasme waarmee de grondige 
herstructurering van het centrumgebied wordt 
ingezet, heeft echter ook zijn keerzijde. Om de plannen 
te verwezenlijken en bijvoorbeeld de binnenring op 
breedte te krijgen, moet een groot aantal panden 
worden gesloopt. Het is kenmerkend voor deze periode 
dat men daar opmerkelijk weinig moeite mee blijkt 
te hebben. Opvallend is ook het feit dat er nooit een 
representatief onderzoek is gedaan naar de werkelijke 
behoeften van de bevolking bij de totstandkoming 
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van de wederopbouwplannen. Toch worden de 
plannen zonder al te veel weerstand aangenomen. 
De behoefte aan een moderne en functionele stad 
is groter dan ooit. Het zegt veel over de situatie 
waarin men verkeert. De herstructurering en 
stadsvernieuwing worden blijkbaar ervaren als 
een bevrijding van de beklemmende situatie van 
vóór de oorlog. Aanvullend onderzoek wordt 
blijkbaar als overbodig aangemerkt en men hecht 
ogenschijnlijk wein ig waarde aan de eeuwenoude 
ruimtelijke kwaliteiten van de stad. 

De Eindhovense vernieuwingsdrang bereikt haar 
hoogtepunt met de publicatie van het Cityplan 
Eindhoven van Van den Broek en Bakema, eind 
jaren zestig. Inmiddels wordt het toekomstige 
inwonersaantal voor Eindhoven en haar 
randgemeenten op één miljoen(!) geschat. Het 
is ook duidelijk dat de plannen voor het centrum 
op deze verwachtingen inspelen. Hoewel Bakerna 
in een toelichting op het plan aangeeft dat 
'gezelligheid' één van de basisprincipes behoort te 
zijn voor een goed stedenbouwkundig plan, blijkt 
deze karakteristiek moeilijk terug te vinden in 
het uiteindelijke ontwerp. Hierin is een enkele 
honderden meters lange 'ruggengraat' van een 
tiental verdiepingen hoog, uiteindel ij k bepalend 
voor het stadsbeeld. De voornemens van Van den 
Broek en Bakerna leiden al snel tot publieke onrust 
en een stortvloed aan negatieve reacties. 
Het Cityplan werd verweten 'harteloos' te zijn, en 
bovendien zou 'menselijke maatzoek zijn geraakt'.2 

Het zal echter nog enkele jaren duren voordat men 
uiteindelijk afziet van de verdere uitvoering van 
het Cityplan, inmiddels incomplete stadsbeelden 
en botsingen tussen architecto ni sche en 
stedenbouwkundige opvattingen achterlatend. 3 

2 Zie Cityplan Eindhoven. Catalogus, uitgegeven naar aanleiding van 
de gelijknamige tentoonstelling in het Van Abbemuseum. 
3 Hoewel het Cityplan nooit is uitgevoerd, hebben op basis van dit 
plan weldegelijk stedenbouwkundige ingrepen plaatsgevonden. Zo zijn 
bepaalde doorbraken geforceerd, en zijn gebouwen als de Groene Toren 
en Het Hooghuys t6ch gerealiseerd. 

rechts De Vestdijk ondergaat in de loop der jaren een metamorfose. 
Het kleinschalige profiel met de stadsgrachten maakt plaats voor een 
r uim bemeten rijweg, waarin niets meer aan de waterlopen herinnert. 
De laatste foto geeft het beeld van begin jaren zestig. (foto's: allen 

RHC Eindhoven) 
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Stilstand 

Na de definitieve afwijzing van het Cityplan, breekt 
een fase van algehele bezinning aan, zo lijkt het. De 
bouw in het centrumgebied komt - op wat incidentele 
projecten na- volledig tot stilstand en er ontstaat 
onduidelijkheid over de toekomst van het stadscentrum. 
Natuurlijk zijn er allerlei maatschappelijke en 
economische factoren die een rol hebben gespeeld 
in de stagnatie van de stadsontwikkeling. Evenals 
in de meeste andere Nederlandse steden, spelen die 
ook in Eindhoven parten. Toch is het duidelijk dat 
men in deze periode- zoals men het later omschrijft 
- een 'stedenbouwkundig dieptepunt' beleeft.4 Het 
stadscentrum wordt voorlopig bui ten beschouwing 
gelaten en de aandacht wordt in toenemende mate op 
de verschillende uitbreidingswijken gevestigd. Later 
weet Wortmann (2002) deze 'stilte' met betrekking 
tot het 18-septemberplein treffend te beschrijven: 
"Het plein en de twee warenhuizen waren het 
'nieuwste' dat de stad te bieden had. ( .. .J Tien jaar 
latet; rond 1980, was dat nog steeds zo 11
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Het doet het imago van het centrum weinig goeds. 
De verschillende gapende leegtes die ontstaan zijn 
door de eerdere ingrepen, worden niet gecorrigeerd 
of ingevuld en het lijkt alsof men er geen betere 
functies voor kan bedenken dan het te gebruiken als 
parkeerterrein. 

Nieuwe start 

Vanaf midden jaren tachtig blijkt de belangstelling 
voor het stadscentrum weer toe te nemen. Meeliftend 
met de verbeterde economische situatie herovert het 
centrumgebied haar positie binnen het stedelijk beleid 
(Kiaassen, 1989). Men heeft weer vertrouwen in 'de 
stad' en herontdekt de kwaliteiten van een stedelijke 
omgeving. Met het uitkomen van Vierde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening, waarin ruim aandacht wordt 
geschonken aan de (binnen)stedelijke economie, 
wordt deze tendens definitief bevestigd. Er komen 
eindelijk weer financiële middelen vrij en daarmee 
gepaard gaande de nieuwe initiatieven waarop men zo 
lang heeft moeten wachten. Het blijkt het begin van 
een voortvarende peri ode die later, in de jaren '90, in 
een stroomversnelling zal raken (Seip,1999). 
Eindhoven profiteert optimaal van de gunstige 
omstandigheden.5 Het centrum krijgt een grondige 
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facelift, met een vol ledige herprofi ler ing van het 
voetgangersgebied en de binnenring. 
Daarnaast wordt een serie groots opgezette 
projecten gerealiseerd, zoals onder meer de bouw 
van de Heuvelgalerie, de herontwikkeling van het 
Emmasingelcomplex tot de Witte Dame. Meer 
recentelijk kunnen de uitbreiding van het Van 
Abbemuseum, het l<ennedy Business Center en 
het Piazza Center worden genoemd. Momenteel 
wordt deze reeks nog voortgezet met bijvoorbeeld 
de invulling van het Smalle Haven-gebied dat 
nagenoeg is voltooid. Met de bouw van de bijna 
honderd meter hoge woontoren ' De Regent' is 
bovendien een nieuwe maat toegevoegd aan het 
stadsprofieL De nieuwe 'Admirant' en de Vesteda
woontoren in het Smalle Haven-gebied bevestigen 
dat het hier geen inc identele hoogbouw betreft. 

Samengevat kan worden gesteld dat het 
Eindhovense centrumgebied in de tweede helft van 
de 20e eeuw, vergeleken met de meeste Nederlandse 
steden, een ongebruikelijke en interessante 
ontwikkeling heeft ondergaan. Het heeft een 
stadsbeeld opgeleve rd, waarin de historische 
bebouwing nauwelijks meer vertegenwoordigd 
is. Daarnaast heeft de reeks opeenvolgende (en 
nimmer afgemaakte) stadsplannen duidelijk haar 
sporen nagelaten. Verschillende gebouwen zijn als 
losse fragmenten in het stedelijk weefsel terug 
te vinden als rudimenten van een ha lve eeuw 
aan bestuurlijke ambities. Van enige ruimtelijke 
samenhang of een evenwichtig gevelbeeld 
blij kt amper sprake. Typerend voor de stad 
Eindhoven. 
De afgelopen jaren heeft de stad echter 
maximaal kunnen profiteren van de gunstige 
economische omstandigheden. Met een helder 
stedenbouwkundig beleid is een poging gedaan om 
het stadscentrum een éénduidig ka rakter mee te 
geven, wat in zekere mate is gelukt. 
Waar Eindhoven het voorheen moest stellen met 
ingesleten clichés, waar het de sfeer en architectuur 
betrof, is de stad er in geslaagd zich bij een groot 
publiek in positieve zin te profileren. En hoewel 
Eindhoven zeker (nog) niet alom geassocieerd 
wordt met een bruisend en spannend stadsleven, 
is dat een ontwikkeling waar men in de toekomst 
op kan voortborduren . 
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Plangebied 

Waar de randzone ten oosten van het centrum 
eerder werd gekenmerkt door een sfeer van 
nijverheid en parkachtig groen, heeft dit vijftig 
jaar later plaatsgemaakt voor een onmiskenbaar 
stedelijk karakter. De fabrieken zijn in de loop 
der tijd uit het gebied verdwenen, evenals enkele 
villa's. De vrijgekomen locaties zijn voornamelijk 
ingevuld met woongebouwen en kantoren. 
Het is opvaHend dat het plangebied ook in de 
tweede helft van de 20e eeuwwederom vaak weinig 
aandacht krijgt. In tegenstelling tot de binnenstad, 
die vaak onderhevig is aan een grondige make
ave"' blijven de plannen wat dit deel van de stad 
betreft vaag en oppervlakkig. 
Iedere keer blijkt de Vestdijk in de diverse plannen 
als grens te fungeren tussen de verschillende 
doelstellingen die zijn geformuleerd. Vanuit 
historisch oogpunt is de barrièrewerking van de 
Vestdijk natuurlijk te verklaren, maar als men 
een vergroting van het stadscentrum nastreeft, 
leidt een dergelijke beperkte aanpak niet tot een 
evenwichtige ontwikkeling, zoals in de aanleiding 
is beschreven. 

4 Vorm& Visie, stedenbouwkundige studie centrumgebied, deel A- p.15 
5 Eindhoven maakt in deze periode als stedelijke regio, één van de 
sterkste economische groeiprocessen van Nederland door. (bron: CBS, 
KvK Zuidoost Brabant) 

boven Ruimtelijk concept voor het stadscentrum, zoals dat vanaf begin 
jaren negentig wordt toegepast. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
'rust' en 'activiteit; die als schillen rondom de stadskern liggen. Wit 
Structuurschets Eindhoven, 1989) 
onder Fotomontage Smalle Haven. De meest recente ontwikkeling binnen 
het gebied betreft de bouw van de negentig meter hoge Vesteda-toren. 

(afbeelding Jo Coenen & Co.) 
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GEVARIEERD STEDELIJ I< DECOR 
Analyse huidige situatie Dommelkwartier 

Zoals in de aanleiding al is aangegeven, behoeft het weinig inlevingsvermogen om de kwaliteit en het 
enorme potentieel van deze binnenstedelijke locatie te onderkennen. De planlocatie heeft een strategische 
ligging ten opzichte van belangrijke binnenstedelijke functies zoals de Heuvelgalerie en het station. 
Daarnaast grenst de planlocatie met de Dommelstraat aan een belangrijk horecagebied, waarvan de 
nieuwe Effenaar het slotstuk vormt. En natuurlijk is er de Tramstraat, waar de laatste jaren flink in is 
geïnvesteerd. Al met al maakt het de directe omgeving tot een gevarieerd stedelijk ensemble dat voldoende 
aanknopingspunten biedt. 

Functies 

In dit stadsdeel is een zekere gelaagdheid in de 
functieopbouw te herkennen. De functies zijn 
geclusterd rondom bepaalde 'gethematiseerde' 
plekken. Zo is de oorspronkelijke woningbouw in de 
Dommelstraat volledig in gebruik genomen door de 
horecasector. Aan de Vestdijk wordt de detailhandel 
afgewisseld met kantoren en bedrijvigheid. Het valt op 
dat de industrie, die dit gebied in het verleden zo heeft 
gekenmerkt, nagenoeg geheel is verdwenen . Met de 
toekomstige sloop van het autogaragebedrijf midden 
in het plangebied, wordt deze functieverschuiving 
definitief. 
Ook de woonwijk rondom de Tramstraat heeft een 
onmiskenbaar monofunctioneel karakter. Hoewel 
het hele gebied onderdeel is van het centrumgebied 
en vanuit dat perspectief een clustering van functies 
het gebied een zekere leesbaarheid geeft, liggen 
hier kansen om het principe van functiemenging toe 
te passen. Met name in een levendig en veelzijdig 
stadscentrum kan dit een positieve uitwerking 
hebben. In de Tramstraat hebben op dit gebied flink 
wat ontwikkelingen plaatsgevonden en de combinatie 
van wonen, werken en recreëren is de levendigheid in 
de straat absoluut ten goede gekomen. 

Openbare ruimte 

De clustering van functies heeft natuurlijk ook zijn 
gevolgen op de invulling van de openbare ruimte. 
Het stationsplein en de Dommelstraat maken deel 
uit van het binnenstedelijke voetgangersgebied . 
Rondom de Vestdijk ligt de bebouwing direct in het 
publiek domein. En de woonwijk aan de Tramstraat 
is voor een groot deel privé-terrein. De planlocatie 
zèlf is grotendeels in gebruik als parkeerterrein. De 
centrale parkeervoorziening is openbaar toegankelijk 
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en maakt deel uit van de 'parkeerroute' rond het 
stadscentrum. Daarnaast zijn er ook een aantal 
parkeervoorzieningen op eigen terrein. Het zijn 
de voormalige tuinen van de kantoorvilla's die 
in de loop der tijd zijn geasfalteerd om ze als 
parkeerplaats in gebruik te nemen. Meestal zijn 
deze parkeergelegenheden ook nog eens voorzien 
van hekwerk om onbevoegden te kunnen weren. In 
combinatie met het grote aandeel blik in de straat 
geeft het een rommelig en stenig totaalbeeld. Met 
name de Raiffeisenstraat heeft op die manier 
veel van haar oorspronkelijke kwaliteit moeten 
inleveren. 
Stedelijk groen, in welke vorm dan ook is 
nagenoeg geheel afwezig in het gebied. Alleen 
Villa Ravensdonck met haar groene plantsoen en 
de kloostertuinen bij de Paterskerk -overigens niet 
openbaar toegankelijk- vallen in die zin op. Wat 
dat betreft is het voor verbetering vatbaar. 

Bebouw i ngshoogte 

Het is duidelijk dat de infrastructurele hiërarchie 
de mate van hoogbouw bepaalt. In dit geval 
is de functieopbouw dus minder van belang. 
Vooral langs de Vestdijk is er veel bebouwing 
te vinden die meer dan 5 á 6 bouwlagen bevat. 
Op de kruisingen is de bebouwing vaak met een 
hoogteaccent vormgegeven. Door de objectmatige 
invulling van de bouwlocaties in het verleden, is 
de bebouwingshoogte op een klein oppervlak soms 
zeer divers. Het levert in bepaalde situaties een 
scherp contrast op in het straatbeeld. Een goed 
voorbeeld hiervan is het Dorint-hotel, dat met haar 
middelhoogbouw zowel aan de west- als oostzijde 
direct aansluit op de laagbouw van de historische 
villa's. 
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WANDELINGEN DOOR DE STAD 
Beeldkwaliteit en belevingswaarde 

Het lijkt niet gewaagd te stellen dat vanuit de stedenbouwkundige invalshoek men vaak de neiging 
heeft planlocaties vooral vanuit de plattegrond te benaderen. Natuurlijk verkrijgt men aan de hand 
van dergelijk abstract kaartmateriaal een redelijk goed beeld van de fysieke stedelijke structuur, het 
sociaal-psychologische karakter van de locatie is er echter niet mee vast te leggen. Met betrekking tot 
het functioneren van een plek een niet te onderschatten waarde; Een plein trekt niet als vanzelf een 
gemêleerd publiek. 
Aan de hand van een aantal afgelegde routes, is op een informele wijze aanvullend onderzoek gedaan 
naar het plangebied en haar omgeving. Als deelnemer aan het alledaagse stedelijke leven is geprobeerd 
de sfeer en de beleving van de routes vast te leggen, met het doel de identiteit van de plek te achterhalen. 
Door de stedelijke context en bijbehorende omgevingskenmerken goed in kaart te brengen, ontstaat een 
beter bewustzijn van plaats, plek en ruimte. Het vormt een solide basis, waarop de ontwerpbeslissingen 
genomen kunnen worden. 

Specifieke omgevingskenmerken en ruimtelijke 
kwaliteiten van een plek blijven door eerdergenoemde 
grafische werkmethodes vaak onderbelicht. In 
ieder geval de relatie van deze kenmerken tot de 
betekenisgeving aan en waardering voor een bepaalde 
plaats. 
Dit mentale en emotionele proces - eerder gebaseerd 
op subjectiviteit dan objectiviteit- bepaalt het beeld 
dat men heeft van de stad <Bel I et al., 1996). Het staat 
in directe relatie met de alledaagse setting die men er 
aantreft: het ritme van de stad, de handelingen die er 
plaatsvinden, of er juist plaatsgevonden hebben. Dit 
beeld wordt gevormd op basis van algemene ingesleten 
clichés, maar kan ook spontaan vanuiteen individuele 
perceptie tot stand komen. In ieder geval is het van 
een niet te onderschatten waarde met betrekking tot 
het functioneren van de stad <Patteeuw, 2002). Het 
geeft bijvoorbeeld een gedeeltelijke verklaring voor 
het feit dat bepaalde winkelstraten van oudsher goed 
lopen, bepaalde woningen generaties lang in trek 
blijven, maar ook waarom ondernemers op bepaalde 
locaties- alle investeringen ten spijt- gedoemd zijn 
tot niet minder dan een faillissement. 
Juist in een binnenstedelijke setting zoals in dit geval, 
waar het stedelijke leven zich bij uitstek in al haar 
levendigheid manifesteert, is een beter begrip van dit 
sociaal-psychologische aspect dus van belang. 

Wat betreft dit afstudeerverslag zal de presentatie 
zich beperken tot de drie routes die uiteindelijk 
ten grondslag zullen liggen aan het ruimtelijke 
concept. 
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A RAIFFEISENSTRAAT 
'Achterom' met kwaliteit 

Verscholen achter een tweetal historische stadsvilla's 
vindt men in de Raiffeisenstraat een oude fabriekshal. 
Enigszins vervallen is het tegenwoordig in gebruik 
als een provisorisch ingerichte parkeergarage. Het 
interieur van de hal is nauwelijks nog authentiek 
te noemen, maar de gevel die zichtbaar is vanaf de 
Raiffeisenstraat, spreekt tot de verbeelding. Zeker als 
in de namiddag het zonlicht langs de onregelmatige 
bakstenen strijkt en diepte in de gevel brengt. Het 
is zo'n typisch moment, dat niet alleen het gebouw, 
maar de hele straat tot leven lijkt te komen. 
Dit is hetgeen de Raiffeisenstraat kenmerkt. In 
eerste instantie I ijkt het een onbeduidende straat. 
Niet meer dan een 'achterom' voor de bebouwing aan 
de Vestdijk en de Dommelstraat Een onderzoekende 
houding leert echter al snel dat deze straat meer te 
bieden heeft. 
Waar in de Eindhovense binnenstad over het 
algemeen de sporen uit het verleden zorgvuldig uit 
het straatbeeld zijn weggepoetst, verkrijgt men hier 
nog een indruk van vroegere tijden. 
De afgelopen jaren heeft er echter ook nieuwbouw 
plaatsgevonden. Eind jaren negentig is de Pathé
bioscoop opgeleverd. Daarnaast is ook het nieuwe 
onderkomen van het Streekarchief in deze straat 
gerealiseerd. De nieuwe gebouwen hebben echter 
weinig afgedaan aan de specifieke sfeer in de 
straat. 
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8 VESTDIJK 
Stedelijke dynamiek 

De Vestdijk is als onderdeel van de binnenring één 
van de belang rijkste binnenstedel ij ke verkeersaders. 
Het is een typische straat waar de aandacht vooral is 
uitgegaan naar de doorstroom van het stadsverkeer. 
De relatie tussen openbare ruimte en de bebouwing 
heeft klaarblijkelijk een ondergeschikte rol gehad. De 
gebouwen hebben een stedelijke schaal, maar door 
de objectmatige benadering is er weinig samenhang. 
De vaak logge volumes worden gekenmerkt door een 
horizontale belijning in het gevelvlak waardoor het 
totale straatbeeld zich traag ontwikkelt. Bovendien 
is er nauwelijks bij de gevolgen voor de openbare 
ruimte stilgestaan. Deze blijkt namelijk niet meer 
dan de contravorm van de losse gebouwen en heeft 
geen toegevoegde kwaliteit. 
Het resultaat is dat de Vestdijk aangemerkt kan 
worden als een transportzone, gericht op een zo 
efficiënt mogelijke verkeersafwikkeling. Dat is 
iets anders dan een stedelijke boulevard, zoals de 
gemeente het in het verleden in haar beleidsplannen 
heeft omschreven. 
Opmerkelijk is de verschijning van de villa 
Ravensdonck, het statige pand dat halverwege de 
Vestdijk gelegen is. Kennelijk vervult het groen op 
de Vestdijk een dusdanige ondergeschikte rol, dat 
deze plek met haar plantsoenen aandoet als een soort 
groene oase. Een welkome verademing. 
Al met al heeft de Vestdijk een onmiskenbaar 
dynamisch en stede I ijk karakter, al is dat voornamelijk 
aan haar strategische I igging te danken en de 
voortdurende voorbijgaande verkeersstromen. 
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C TRAMSTRAAT 
Woonenclave 

Ingeklemd tussen het stadscentrum en de Dommel, 
ligt aan de oostzijde van het plangebied een kleine 
woonwijk. Waar in de Tramstraat het straatbeeld 
voornamelijk wordt bepaald door een variatie aan 
(vooroorlogse) woningbouw, is het de typische 
sociale woningbouw uit de jaren tachtig dat het 
overige deel van de wijk domineert. Ondanks het feit 
dat de verschijningsvorm van deze laatstgenoemnde 
woningen aanleiding tot discussie kan geven, heeft 
de wijk een sterk eenduidig en eigen karakter. Door 
de herkenbare vormentaal is er een duidelijke 
samenhang tussen de woningen. 
Het semi-private karakter maakt de wijk echter ook 
toteen soort besloten woonenclave. Dit wordt nog eens 
versterkt wordt door de afwezigheid van een goede 
aansluiting en verbinding naar de binnenstad. 

Een constatering die in contrast staat met de locatie: 
juist de binnenstad is bij uitstek een plek dat als 
publiek domein wordt ervaren. 
Met de herprofilering van de Tramstraat en de 
Dommelstraat is het karakter van de buurt nog eens 
verstrekt. Door de Dommelstraat af te sluiten voor 
ve rkeer en de Tramstraat gelijktijd ig te voorzien 
van verkeersdrempels is het autoverkeer nog meer 
beperkingen opge legd, wat de rust in de wijk ten 
goede komt. Het afgelopen jaar zijn in de Tramstraat 
nog eens een twintigtal appartementen opgeleverd 
en een supermarkt, hetgeen de woonfunçtie in deze 
buurt definitief onderstreept. 
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CONCLUSIE EN OPGAVE 
De voorgaande analyse heeft een breed beeld opgeleverd van de planlocatie en haar directe omgeving. 
Op basis van deze gegevens kunnen een aantal belangrijke conclusies worden getrokken, waarop de 
formulering van de uiteindelijke opgave zal worden afgestemd. 

Allereerst is het van belang de ruimtelijke aspecten 
met een negatieve invloed binnen het plangebied aan 
te pakken. Deze vormen momenteel een belemmering 
voor het goed functioneren van het terrein, met de 
huidige vervallen toestand als gevolg. 
Zo is bijvoorbeeld op dit moment de parkeerfunctie te 
dominant aanwezig binnen het gebied. In de loop der 
jaren is de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen 
ten koste gegaan van de kwaliteit van het straatbeeld. 
Vooral het parkeren op privé-terrein draagt hieraan 
bij. Overdag staan deze provisorisch ingerichte 
parkeergelegenheden vol met auto's en buiten de 
kantoortijden transformeren ze tot tochtige open 
plekken. Zoals in de aanleiding al is beschreven, 
komt het de verblijfskwaliteit binnen het gebied niet 
ten goede. 
Daarnaast ligt het gebied te geïsoleerd ten opzichte 
van haar omgeving. De barrièrewerking van de 
omliggende bebouwing ligt hier grotendeels aan 
ten grondslag. Vaak gaat het om aaneengesloten 
bebouwing dat met de achterzijde op het gebied 
georiënteerd is, of betreft het bebouwing met een 
gesloten gevelvlak. Hoe dan ook, het belemmert de 
wisselwerking van de planlocatie met de omliggende 
buurten en hindert de continuïteit van de stedelijke 
structuur. 
Het gebied is als geheel niet goed 'leesbaar'. De 
entrees tot het plangebied zijn onoverzichtelijk en 
smal. Ze nodigen niet uit het gebied te betreden. 
Daarnaast is het door de onduidelijke openbare 
inrichting en gefragmenteerde karakter van de 
bebouwing lastig zich te oriënteren. 

Positieve aspecten 

Om het gebied nu en in de toekomst, leefbaar en vitaal 
te houden is het van belang tegelijkertijd de positieve 
ruimtelijke kenmerken maximaal te benutten. Voor 
zover deze aspecten in de analyse al niet duidelijk 
naar voren zijn gekomen, worden ze nog even kort 
samengevat. 
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Het plangebied ligt temidden van een goed 
functionerend binnenstedelijk netwerk van 
voorzieningen en openbare ruimtes. Het gebied 
ligt er weliswaar desolaat en wat vervallen bij, 
toch ligt het temidden van allerlei belangrijke 
stedelijke voorzieningen. Daarnaast sluit het direct 
aan op het voetgangersgebied, de 'binnenring' 
(Vestdijk) en het winkelhart van de stad. Wat 
dat betreft liggen er met de herinrichting van 
het gebied voldoende mogelijkheden voor een 
adequate invulling. 
Voor Eindhovense begrippen zijn er in dit deel 
van de stad ook een ruim aantal monumentale 
panden aanwezig. Met de authentieke uitstraling 
van deze gebouwen kunnen ze een belangrijke rol 
vervullen binnen het ontwerp. Het contrast tussen 
oud en nieuw levert vaak een interessant beeld op. 
Dit geldt overigens niet alleen voor de bebouwing 
maar ook voor enkele waardevolle bomen binnen 
het gebied. 
Daarnaast is gebleken dat de directe omgeving 
wordt gekenmerkt door haar verscheidenheid in 
programma, typologie en karakter. Juist door 
de beperkte omvang van het plangebied, is deze 
stedelijke diversiteit als een bijzondere kwaliteit 
aan te merken. 
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OPGAVE 
Terugbouwen van wat er niet eerder gestaan heeft 

Het gebied is aangeduid al's een binnenstedelijke 
inbreidingslocatie. Het bouwen in hoge dichtheden, 
intensief grondgebruik en de wisselwerking tussen 
het gebouwde en haar omgeving spelen hierin een 
belangrijke rol. Het zijn uitgangspunten die goed 
aansluiten bij de huidige kwaliteiten van het gebied, 
zoals deze uit de analyse naar voren zijn gekomen. 
De invulling van het open terrein leent zich uitstekend 
voor een inbreidingsopgave die zou kunnen worden 
geïnterpreteerd als 'het terugbouwen van wat er niet 
eerder gestaan heeft 
Het gaat hier om een specifieke en plaatsgebonden 
ontwerpoplossing die inspeelt op de eigen(aardig)heden 
van de locatie. Het spreekt natuurlijk voor zich dat 
dit op een zorgvuldige wijze zal moeten geschieden. 
Het behoud van het eigen karakter zal in deze een 
belangrijke voorwaarde zijn. 

Daarnaast moet ernaar worden gestreefd het 
plangebied bij het centrum te betrekken en een 
prominente plek te geven in het stedelijk weefsel. 
Met een gevarieerd programma en hoogwaardige 
openbare ruimtes zal hiervoor een basis kunnen 
worden gelegd. Door aansluiting te zoeken met het 
bestaande stedelijke netwerk, zal de inbreidingslocatie 
fungeren als een aanvulling op het stadscentrum. 
Een welkome aanvulling, want uitbreiding van het 
stadshart is immers al decennialang een terugkerende 
doelstelling in de gemeentelijke beleidsstukken. 

Tot slot zal het stedelijk groen als stedenbouwkundig 
element een belangrijk onderdeel vormen binnen 
de planvorming. Hoewel men met verschillende 
groentinten op de plattegronden altijd verwoede 
pogingen doet te doen geloven dat er met de Dommel 
een behoorlijke 'groenzone' het stadscentrum 
doorkruist, is het algemeen bekend dat het in 
de binnenstad juist ontbréékt aan hoogwaardige 
groenvoorzieningen. 
De aanstaande herontwikkeling van het 
Dommelkwartier biedt in dat opzicht dan ook 
mogelijkheden deze situatie te verbeteren. 
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INBREIDING 
bouwen In hoge dichtheden 

AANVULLING OP STADSHART 
Inbedding in stedelijke context 

STEDEUJK GROEN 
aandacht voor groenvoorzieningen 
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Eindhovense binnenstad in ontwikkeling 
Visie Dommelkwartier 

De laatste jaren hebben diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaatsgevonden in en rondom het stadscentrum 
van Eindhoven. Op verschillende locaties hebben nieuwbouw, herbestemmingenen renovaties de stad een 
frisse en eigentijdse uitstraling gegeven. Andere locaties die momenteel in ontwikkeling zijn, maken deel 
uit van grotere plannen die over de komende jaren zijn uitgesmeerd. Dergelijke grootschalige projecten 
brengen belangrijke programmatische en ruimtelijke verschuivingen met zich mee. Het heeft dan ook 
zeker gevolgen voor de oostelijke randzone van het centrumgebied, waar het Dommelkwartier ook deel 
van uitmaakt. Om het ontwerp daadwerkelijk als een kwalitatieve versterking van het centrumgebied aan 

te kunnen merken, is het belangrijk op deze tendensen in te spelen. 

Het moge duidelijk zijn dat het centrum van 
Eindhoven zich volop ontwikkelt. De projecten 
die momenteel in de uitvoeringsfase verkeren of 
al opgeleverd zijn, liggen voornamel ij k aan de 
noordwest-zijde van de binnenstad. Ook aan de 
zuidrand van het centrumgebied zijn ambitieuze 
initiatieven tot uitvoering gekomen. Het oostelijk deel 
van het stadscentrum is tot op heden nauwelijks bij 
de plannen betrokken. Met het oog op de toekomst, 
waarin de gemeente haar ruimtelijke ambities verder 
waar wil maken, zoals het verruimen van de grenzen 
van het stadshart, zal het plangebied als onderdeel 
van de Eindhovense binnenstad echter een minstens 
zo belangrijk rol vervullen. 

De schematische weergave van het huid ige 
centrumbeleid van de gemeente Eindhoven (p.31), 
laat zien waar de mogelijkheden liggen voor het 
Dommel kwartier. Wat betreft de econom ische 
on twikkel ingen (op regionaal niveau) komt 
he t zwaartepunt van het stadshart steeds meer 
westwaarts te liggen. Prestigieuze projecten zoals 
het Piazza-centre en nieuwe ontwikkel ingen rond 
de Witte Dame, de Lichttoren en het stationsgebied 
dragen hieraan bij. De oostelijke randzone speel t op 
dit vlak een ondergeschikte rol. Het is in het schema 
aangeduid met een groene pijl, waarbij het accent 
op rust, groen en recreatie zal komen te liggen. Het 
Dommelkwartier, dat onderdeel uitmaakt van de 
oostelijke randzone, ligt precies op de rand van deze 
overgang. Zoals uit de analyse is gebleken komt dit 
ook duidelijk naar voren in de belevingswaarde van 
het gebied. Op een relatief klein oppervlak ervaart 
men een groot contrast aan stedelijke ruimtes. 
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Ondersteunend 

De mogelijkheden van de oostelijke randzone 
liggen verscholen in de ondersteunende functie ten 
opzichte van het stadshart. Dit kan betekenen dat 
het bijvoo11beeld ruimte biedt aan kleinschalige 
detai I handel met een meer specifiekere doelgroep, 
of faciliteiten die meer w ijkgericht z ijn. De 
stedelijke ambiance en strategische ligging bieden 
gunstige randvoorwaarden om dienst te doen als 
kweekvijver voor startende ondernemers met 
nieuwe ideeën. Daarnaast kan het in aansluiting 
op de woonwijk aan de Tramstraat, ook een 
ondersteunende functie vervullen door m iddel 
van een gevarieerd woningaanbod. 
Voor zover het al niet door een natuurlijk verloop 
in gang is gezet, moet de nieuwe schil rondom het 
stadshart dus gaan fungeren als een volwaardige 
aanvulling op de bi nnenstad. Op die manier 
wordt het aanbod in stedelijke functies meer in 
balans gebracht en kan het stadscentrum zowel 
op stadsn iveau als op regionaa l niveau optimaal 
functioneren en concurrerend blijven. 

Samenhang 

Wat betreft de planlocatie Dommelkwartier, is 
het bevorderen van ruimtelijke samenhang een 
goed uitgangspunt. Uit de analyse is gebleken 
dat het door het gefragmenteerde karakter hier 
j uist ontbreekt aan een herkenbare ru imtelijke 
continuïteit. De grote variëteit aan bouwvormen 
en schaalniveau s's staan een eenvoudige 
'leesbaarheid' van het gebied in de weg. 



Daarmee wordt op dit moment onvoldoende 
ruimtelijke kwaliteit en draagvlak geboden 
om de ondersteunende rol maximaal te kunnen 
vervullen. 
De ruimtelijke ordening en inrichting binnen 
het plangebied moet dus gericht zi jn op het 
waarborgen van een optimale en vanzelfsprekende 
stedelijke verwevenhe id. Zowel op het niveau van 
het door de gemeente gehanteerde stadsbeleid, 
als op zeer lokaal niveau in samenhang met de 
directe omgeving. 
Zoals in de inleiding al werd bepleit, biedt 
een specifieke en pragmatische bottomup
ontwerpbenadering ('van binnenuit') hierin een 
meerwaarde. Het Dommelkwartier laat zich 
kenmerken door haar veelzijdigheid, wat ruimte 
biedt aan een interessante mix aan recreatieve 
en culturele mogel ijkheden enerzijds en basale 
woon - en werkfunct ies anderzijds. Daarmee 
heeft het gebied vol doende aanknopingspunten 
uit te groeien tot een eigentijdse en volwaardige 
aanvulling op de stadskern. 

Toekomst 

De inbre iding van het Dommelkwa rtier zal 
een eerste stap zijn in de herstructurering en 
opwaardering van de oostelijke randzone. Het 
is daarmee niet alleen belangr ijk als schakel 
in het overgangsgebied van het stadscentrum 
naar randzone, maar staat vooruitlopend op 
andere plannen in de directe omgeving aan de 
basis voor het uiteindelijke functioneren van de 
totale oostelijke randzone. Het is daarom van 
belang dat er aandacht wordt besteed aan een 
goede vormgeving van routes en stromen, de 
ontsluiting en bereikbaarheid van het plangebied, 
en de aansluiting op het bestaande netwerk. Het 
spreekt voor zich dat de beschreven ingrepen 
geen belemmeringen mogen zijn of worden voor 
toekomstige projecten in het gebied. 
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan plannen 
a ls de st apsgewi j ze opwaa rderin g van de 
Dommelzone tot hoogwaardig groengebied, de 
nieuwe woningbouw en functi emengi ng in de 
Tramstraat, en op lange termijn een eventuele 
herbestemming van het Augustijnenklooster. 

boven De komende jaren zal de binnenstad; zoals we die nu kennen (paarse 
k leur), haar grenzen verruimen Met name aan de noord-west zijde van de 

stadskern zal dit gebeuren aan de hand van prestigieuze projecten die op 
regiooaal niveau een rol spelen. Van de oostelijke randzone, waaronderook 
het Dommelkwartier valt, wordt een ondersteuneode rol verwacht. Onder 

meer in aanvullend woningaanbod en voorzieningen op stadsniveau. 

47 



I<ETEN VAN PUBLIEI<E RUIMTES 
Concept 

Er is gekozen voor een heldere en eenvoudige ruimtelijke opzet. Het resultaat is een keten van 
opeenvolgende publieke ruimtes met ieder een eigen karakter. Het levert een gevarieerd stedelijk beeld 
op binnen een relatief klein gebied. Een impuls voor dit gedeelte van het stadscentrum. 

Richtinggevend binnen het ontwerp zijn drie 
componenten, die zich onderscheiden op basis 
van de belevingswaarde (zie analyse, p.34-3 7) . 
Door het accent op deze duurzame kwaliteiten te 
leggen en ze als 'drager' te laten fungeren binnen 
de planontwikkeling, ontstaat een ontwerp dat op 
een vanzelfsprekende wijze in het stedelijk weefsel 
is geïntegreerd. Het is dan ook van belang dat de 
omliggende bebouwing qua functie en typologie 
aansluit bij de uitstraling van die specifieke plek. 
De drie componenten worden met elkaar gekoppeld 
door middel van een verbindingsas die zorgt voor de 
aansluiting op het bestaande netwerk van openbare 
ruimtes in de stad. Zo ontstaat een begrijpelijke en 
'leesbare' routing door het plangebied (l<aplan & 
l<aplan, 1982). Bovendien wordt er op die manier 
een extra lus gecreëerd die de Dommelstraat met de 
Heuvelgalerie verbindt. Een essentiële schakel die de 
levendigheid binnen het plangebied zal bevorderen. 

Behoud en herstel 

Behoud van de kenmerkende sfeer binnen het gebied 
en het respecteren van de stedelijke structuur zijn 
belangrijke uitgangspunten binnen het ontwerp. Om 
plaats te bieden aan de beoogde herstructurering, zal 
er dus ook nauwelijks gesloopt worden. 
De gebouwen die desondanks zullen moeten wijken 
staan op de nominatie gesloopt te worden, zoals de 
studentenflat aan de Vestdijk en de oude hallen van 
het autogaragebedrijf die hier gevestigd waren. 
De studentenflat is zwaar verouderd en verkeerd in 
een slechte staat. De laatste jaren is het nauwe i ij ks 
meer onderhouden en dat heeft du idelijk haar 
sporen nagelaten. De loodsen van het voormalige 
garagebedrijf hebben eveneens hun beste tijd gehad. 
Bovendien is er voor dit soort bedrijvigheid geen 
plaats meer in de binnenstad. 
Tevens zal de sloop van het kantoorpand aan de 
Tramstraat onvermijdelijk zijn. Het gebouw staat 
momenteel leeg en maakt eveneens géén deel uit van 
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de karakteristieke reeks woningen die deze straat 
kenmerkt. De ruimte die op deze wijze gecreëerd 
wordt, biedt mogelijkheden voor een koppeling van 
het plangebied met de aanliggende woonwijk en 
het terrein rondom het Augustijnenklooster. 

G roenvoo rz i en i ngen 

Eindhoven is een 'groene stad'. Wat betreft de 
groenvoorzieningen is het helemaal niet slecht 
gesteld. De stad bezit opmerkelijk groene 
buitenwijken. De binnenstad blijft echter op dit 
punt behoorlijk achter. Waar men als bezoeker 
van een willekeurige stad doorgaans als vanzelf 
stuit op een fraai groen rustpunt, zit dat er niet 
in voor degene die het centrum van Eindhoven 
aandoet. 

Er zijn momenteel maar enkele plekken in de 
binnenstad waar enigszins respectabel groen te 
vinden is, zoals de oude kastanjebomen rondom 
villa Ravensdonck en de fraai onderhouden 
kloostertuinen rondom de Paterskerk. Het zijn 
plekken in de stad die op zichzelf te kleinschalig 
zijn om écht van waarde te zijn voor de binnenstad, 
maar wel de potentie hebben om als onderdeel van 
een groenstructuur op grotere schaal te kunnen 
fungeren. 

Op dit punt vervullen de groenvoorzieningen 
binnen het plangebied een belangrijke rol. 
Samen met bovengenoemde locaties en de 
vanuit het Masterplan Smalle Haven nog te 
ontwikkelen stadstuin en Catharinaplein, zouden 
ze als 'stepping stones' onderdeel kunnen zijn 
van een nieuwe alternatieve groenzone door de 
binnenstad. 
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1. Definiëren plangebied 

3. Introductie ontsluitingsconcept/ 
Definiëren bouwvelden 

2. Plekken met eigen karakter/ 
Koppeling aan stedelijke structuur 

4. Stedelijk groen als netwerk 
van 'stadstuinen' 
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plattegrond nieuwe situatie 



HET BESTAANDE ALS VERTREKPUNT 
Stedenbouwkundige structuur 

Publieke ruimtes met een verrassend karakter. Eindelijk groen in de stad en ondergronds parkeren zodat 
het huidige parkeeraanbod gehandhaafd blijft. 
Het ontwerp is een directe vertaling van het ruimtelijke concept in combinatie met de uitgangspunten 
die binnen de opgave geformuleerd zijn. Het resultaat is een 'nieuw' stukje stadscentrum, dat met een 
gevarieerd stedelijk programma een waardevolle toevoeging is voor de Eindhovense binnenstad. 

Het bestaande als uitgangspunt. Misschien 
een wat paradoxaal motto als ondertitel voor 
het uiteindelijke ontwerp. Het plangebied is 
de laatste decennia immers een leeg en open 
terrein geweest. Desondanks geeft het een goede 
samenvatting van de overwegingen die binnen het 
ontwerpproces aan de orde zijn geweest. De drie 
te onderscheiden verschillende sfeerbeelden, zoals 
die zijn beschreven in de analyse hebben binnen het 
plan een eigen plek gekregen. Het gaat hierbij om 
de Raiffeisenstraat ("Achterom met kwaliteit'\ de 
Vestdijk ("Stedelijke dynamiek") en de Tramstraat 
("Woonenclave"). Als gethematiseerde ruimtes zijn 
ze in het ontwerp terug te vinden. 
De belangrijkste stedenbouwkundige ingreep 
betreft de doorbraak van de gevelwand aan de 
Vestdijk. Op die manier wordt het binnenterrein 
direct (visueel) gekoppeld en ontsloten aan de 
Vestdijk en het stadscentrum in de vorm van 
de Heuvelgalerie en vice versa . Doordat het 
maaiveld door de aanleg van de ondergrondse 
parkeergarage iets is verhoogd ten opzichte van 
de Vestdijk, wordt deze ingreep in de bestaande 
structuur nog eens geaccentueerd. De vrijgekomen 
ruimte, de Veste, vervult met haar vermenging 
van functies en verkeersstromen een centrale rol 
binnen het ontwerp. 

Daarnaast zal het Raiffeisenplein de historische 
bebouwing aan de huidige Raiffeisenstraat in een 
geheel andere stedelijke context plaatsen. Door 
de gevelwand van de nieuwbouw ten opzichte 
van het huidige streekarchief te verdraaien en 
naar achter te verplaatsen ontstaat een betere 
ruimteverdeling. Het voormalige bankgebouw en 
het voormalige koetshuis krijgen op die manier 
meer ruimte zich te profileren. De rustige sfeer 
die de straat nu kenmerkt wordt in de vormgeving 
van het nieuwe plein voortgezet met een neutrale 
vormentaal en natuurstenen bestrating. 

Aan de zuidrand van het plangebied vindt in feite het 
tegengestelde plaats. Door de bebouwingsstructuur 
op deze plek juist te intensiveren en te verdichten, 
wordt aansluiting gezocht met het karakter van 
de woonbuurt ten oosten van de Tramstraat De 
verhouding tussen openbare ruimte en bebouwde 
omgeving is daarmee -op deze momenteel open 
plek- meer in evenwicht. 

De centrale verbindingsas is gebaseerd op de 
zichtlijn tussen de nieuwe vleugel van het Regionaal 
Streekarchief enerzijds, en de nieuwe vleugel van het 
Dorint-hotel en de toren van de paterskerk anderzijds. 
Het verbindt dus niet alleen de verschi I lende elementen 
binnen het plangebied, maar heeft ook een duidelijk 
oriënterende functie. Doordat de gevelwand aan de 
oostzijde iets schuin uitloopt ontstaat een natuurlijke 
geleiding van de voetgangersstroom van en naar de 
Dommelstraat of de Vestdij I<. Daarmee voegt het een 

extra route toe aan het voetgangersgebied. 

boven Stedenbouwkundige structuur huidige situatie. 
De rood gekleurde bebouwing wordt gesloopt ten behoeve van het 

nieuwe inbreidingsplan. 
links plattegrond stedenbouwkundig ontwerp. 

De open en relatief grofmazige structuur, maakt plaats voor intieme 
stedelijke ruimtes. 
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Raiffeisenplein 
Rustige, besloten ruimte metaansluiting op het 
voetgangersgebied. 

• • • • • • 
• 

• 



• e Pastoorshof 
De naam refereert aan de voormalige VIlla 

e Pastoors die hier oorspronkelijk stond. Ruimte 
die wordt gekenmerkt door een Intieme 

• woonsfeer . 

• • 

• • 
~ 
• • 

-
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boven huidige situatie, met op de achtergrond het Streekarchief 
onder nieuwe situati~ zichtlijn vanaf Pastoorshof 



boven Raiffeisenstraat vanaf de Domme/straat, huidige situatie 
onder nieuwe situatie, Raiffeisenplein met nieuwbouw 
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boven huidige situatie Vestdijlç met de huidige studentenflat centraal 
onder nieuwe situatie, met nieuwbouw rondom de Veste 



doorsnede AA' 
Startersappartementen Oorint Cocagne 

woonwerk- parkeergarage-
eenheden 

I!DIIeèllelle 'stadstuln' 
binnentuin 

doorsnede BB' 

lln\lill19 
parkeergarage 
!Rail elsenstraall 

l<anlJ!orvllla 
R<l lffol•enstraal 

\<un!oorn.llmt 
Veste 

schaal1 :1000 
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schaal 1:1000 
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Toelichting kaartmateriaal p.63-65 

Functiemenging 

Met de toepassing van het functiemenging-principe 
is geprobeerd de eerder opgemerkte zonering in 
functieopbouw binnen dit stadsdeel te doorbreken. 
In een binnenstedelijke setting als in dit geval, diewordt 
gekenmerkt door haar veelzijdigheid en plaatselijk 
ondernemersschap, zijn de randvoorwaarden gunstig 
om de voordelen van functiemenging optimaal te 
kunnen benutten <G rant, 2002). 
Door het functieaanbod uit de directe omgeving 
binnen het plangebied door te trekken en met 
elkaar te vervlechten, ontstaat een gevarieerde en 
flexibele mix van typologieën en bestemmingen. 
Met name rondom de Veste, komt de verwevenheid 
van de verschillende functies tot uitdrukking; zowel 
in de bebouwing, als in de openbare ruimte. De 
gebouwen kenmerken zich door een variatie in 
(woon)typologieën, met het wonen boven winkels, 
woonwerkeenheden en kantoorruimtes gecombineerd 
met horecavoorzieningen. De dubbelfunctie van de 
openbare ruimte wordt nog eens bevestigd door de 
toepassing van een constructiesysteem, dat de aanplant 
van bomen 'bovenop' parkeergarage mogelijk maakt 
(meer hierover in het beeldkwaliteitplan Veste). 

Onbebouwd terrein 

Door de inbreiding en herverdeling van de ruimte 
binnen het plangebied, zijn er drie nieuwe ruimtelijke 
eenheden aan het publieke domein toegevoegd. De 
voorheen vervallen restruimte heeft plaatsgemaakt 
voor een sequentie van stede I ijke ruimtes als 
aanvulling op het bestaande binnenstedelijke 
netwerk. De aansluiting op het voetgangersgebied 
komt de leefbaarheid en verblijfskwaliteit binnen het 
plangebied ten goede. Het gebied heeft eindelijk weer 
een duidelijke bestemming gekregen, en wordt weer 
als zodanig gebruikt. 
Het wegvallen van de overheersende parkeerfunctie 
wordt gedeeltelijk opgevangen door de aanleg van 
een ondergrondse parkeergarage bij de Veste. Deze 
biedt plaats aan 112 voertuigen (per laag). Andere 
woonblokken voorzien in parkeermogelijkheden op 
eigen terrein. 
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In de nieuwe situatie is beduidend meer ruimte 
gereserveerd voor stedelijk groen. Dit varieert van 
semi-openbare collectieve binnentuinen en hofjes, 
tot het stadsgroen op de Veste. 

Bebouwingshoogte en oriëntatierrichting 

De voormalige lege ruimte fungeerde als een soort 
bufferzone tussen de hoogbouw aan de Vestdijk en 
de lage woningbouw aan de Tramstraat Nu het 
stedelijk weefsel op deze plek verder is verdicht, 
is deze bufferfunctie verloren gegaan. Door de 
bebouwingshoogte van de nieuwbouw aan te 
laten sluiten op de omgeving en geleidelijk te 
laten verspringen, is alsnog samenhang gecreëerd 
tussen beide componenten. 
Het kantoorgebouw aan de noordoostzijde van 
de Veste wijkt echter af van deze trapsgewijze 
overgang. Het gebouw is aangemerkt als 
lijnvormig hoogteaccent en fungeert op die 
manier als visueel zwaartepunt binnen de nieuwe 
structuur. Door deze positionering biedt het 
tegenwicht aan de beeldbepalende gevelwand 
langs de Vestdijk en verkrijgt het plan ten opzichte 
van deze doorgaangde weg letterlijk en figuurlijk 
meer diepte. Het zwaartepunt wordt als het ware 
over de Veste het plangebied ingetrokken. 
Bovendien vormt het gebouw een extra aanzet 
voor de centrale verbindingsas, en versterkt het de 
oriënterende functie ervan tussen de drie stede I ij ke 
ruimtes. 

Algemene indicatoren van ruimtegebruik 

Floor-Space Ratio (FS D 1,42 
(gerealiseerd vloeroppervlak I totale grondopperlak plangebiedl 

Open Space Ratio <OSR) 0,39 
(totaal onbebouwd gebied I totaal gerealiseerd vloeroppervlak) 

Percentage beschikbaar oppervlak 198% 
(totaal gerealiseerd oppervlak I grondoppervlak plangebiedl 

Percentage openbare ruimte 41% 
(oppervlak openbare ruimte I grondoppervlak plangebiedl 
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woonbebouwing 

- winkels/ horeca 

bijzondere en 
overige bebouwing 

functiemenging 

D park/ plantsoen 

D onbebouwd terrein 

functieopbouw situatie situatie 
- verticale en horizontale functiemenging 
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D 
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D 

D 
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parkeren eigen terrein 

ondergronds parkeren 

voetgangersgebied 

nieuwe stedelijke 
eenheden 

verkeersruimte 

openbare groenvoorz. 
<stadstuinJ 

collectieve binnentuin 
(privé) 

bebouwing 

privéterrein 

r - I plangrens 

onbebouwd terrein 
-nieuwe situatie 



D < 9m 

12- 15m - 15- 18m - 18- 21m - > 21m 

_L oriëntatierichting 
nieuwbouw ,-, 

bebouwingsfloogte en oriëntatierichting 
-nieuwe situatie 
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RICHTLIJNEN BEELDI<WALITEIT 
Koppeling stedenbouw en architectuur 

Het ruimtelijk concept dat ten grondslag ligt aan het uiteindelijke ontwerp wordt integraal binnen 
de verschillende schaalniveau's toegepast. Het plan krijgt dus wat betreft de aanpassingen in de 
stedenbouwkundige structuur, een passend vervolg in de vormgeving van de nieuwe gebouwen en openbare 
ruimte binnen het gebied. Het behoud of bereiken van samenhang tussen de architectuur en de openbare 
ruimte vormt hiervoor een essentieel uitgangspunt. 

In deze paragraafworden beknopt nadere richtlijnen 
beschreven met betrekking tot de nieuwbouw 
binnen het Dommelkwartier. Deze richtlijnen staan 
weergegeven in het schema hiernaast. Het doel 
hiervan is de koppeling tussen het stedenbouwkundig 
ontwerp en het architectonisch beeld dat het moet 
opleveren, op een samenhangende en doeltreffende 
wijze tot stand te brengen. 
Allereerst is er binnen het schema onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende ruimtelijke eenheden 
die de basis vormen voor het ontwerp. Per eenheid 
wordt vervolgens kernachtig de sfeer beschreven. Deze 
komt voort uit een inventarisatie van de gegevens uit 
de analyse, aangevuld met het ruimtelijk beeld dat 
wordt nagestreefd, zoals beschreven in het concept. 

In de tweede kolom worden uitspraken gedaan over 
de programmatische en functionele invulling van 
het plangebied. Het programma is slechts globaal 
weergegeven en onderverdeeld in functies als wonen, 
werken en recreatie. Het is niet de opzet van het 
schema met concrete (woning-)aantallen op de 
proppen te komen, die als randvoorwaarden dienen 
in de verdere uitwerking van de opgave. Integendeel, 
de programmatische invulling zoals beschreven dient 
als hulpmiddel om de beeldvorming te stimuleren en 
is in die zin richtinggevend van aard. 

Tot slot worden de uiteindelijke richtlijnen voor de 
beeldkwaliteit gegeven. Deze zijn afgestemd op de 
eerdere gegevens binnen het schema. Het betreffen 
aanwijzingen voor de te realiseren architectuur en 
ruimtelijke kwaliteit. De aanwijzingen moeten de 
eenheid en samenhang binnen het plan waarborgen, 
evenals een vanzelfsprekende relatie met de stedel ijke 
context. Tegelijkertijd dragen de richtlijnen zorg 
voor een zekere vrijheid in de uitvoering van 
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de verschillende stedelijke eenheden. Een 
binnenstedelijke inbreidingsopgave blijft immers 
maatwerk. 
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programma sfeer ric t IJnen vormgevmg 

VESTE functie leefmilieu bebouwing 

Diversiteit en dynamiek Voortzetting van binnenstedelijk Hoogwaardige openbare ruimte met Bebouwing omkadert Veste aan drie zijden. 
gebied. Centrumvoorzieningen en bestrating van gevel tot gevel. Rooil ijnen volgen grotendeels de contouren 
funct iemenging. De openbare inricht ing fungeert in en stramien I ijnen van de parkeergarage. 

wonen combinatie met Raiffeisenplein en hoogte 
Huurappartementen voor starters en Pastoorshof als structurerend en 4-5 lagen, verticaal accent langs noord-
alleenstaanden. AtelierwaRingen met verbindend element. zuid verbind ingszone. 
commerciële ruimtes in pi int. gevel 

winkels overgang bebouwing/openbare ruimte Diversiteit d.m.v. geleding benadrukken. 
Commerciële ruimtes en detai lhandel Rooilijn bebouwing ligt direct aan de Plint met commerciële ruimtes gescheiden 
in de plint. openbare ruimte. van overige lagen. Functie gebouwen 

werken plint zichtbaar maken. Interactie binnen-buiten. 
Kantoorcluster aan noordzijde Deze heeft een openbaar en toegankelij k kleur 
Veste, aansluitend op kantoorvil la's karakter. Commerciële ruimtes en Woningen in contrast met Dorint; 
Raiffeisenstraat. toegangen tot woningen, al dan niet in de donkere kleur baksteen. Kantoorruimtes 

voorzieningen vorm van gemeenschappelijke entrees, zijn transparant. Eigent ijdse materialen. Glas, 
Ondergrondse parkeergarage (120 ppl hier gesitueerd. zink, aluminium, staal, prefab beton. 

RAIFFEISE N PLEIN functie leefmilieu bebouwing 

Stadspleil'l als schakelstuk Plein met markante <historische) Verrassende stedeli jke ruimte met Compositie van volumes aan open 
bebouwing. Schakelstuk tussen goede verb lijfskwal iteit als onderdeel stadsplein. Nieuwbouw met respect voor 
Dommelstraat (stationsgebied) en Veste van alternatieve wandel route door de bestaande (monumentale) bebouwing. 

<binnenstad/ Heuvelgaleriel. binnenstad. hoogte 
wonen Regionaal Historisch Centrum dient als 

Luxe appartementen voor gemengde overgang bebouwing/openbare ruimte referentie. 4 lagen maximaal. 
doelgroepen en ouderen met een Rooilijn bebouwing ligt direct aan de gevel 
stedelijke oriëntatie. openbare ruimte. De toegang voor het Neutrale vormen. Gebouwen kunnen als 

voorzieningen woongebouw ligt verhoogd en teruggelegd autonome bouwwerken gezien worden. 
Cultureel-maatschappelijke functies, van het plein. Sculpturale vormgeving. 
zoals het Regionaal Historisch Centrum groen kleur 
<RHCl. Kleinschalige horeca met Monumentale boom wordt vrijgezet Traditionele material isering, aansluitend 
een cultureel-recreatief programma in de ruimte en draagt bij aan de bij monumentale ka rakter van de bestaande 
(bijvoorbeeld een filmhuis). karakteristieke sfeer van het plein. bebouwing. Metselwerk, pleisterwerk, hout. 

PASTOORSHOF functie leefmilieu bebouwing 

Stedelil l<e luwte Intiem woon- en werkmi lieu, als Openbare ruimte die zich laat typeren als Bebouwing rondom centrale openbare 
voorbode op de nabij gelegen woonbuurt buffer tussen de anonieme en dynamische ruimte. Hofstructuur. 
rondom de Tramstraat binnenstad enerzijds, en de kleinschalige hoogte 

wonen semi-private woonsfeer rondom de 3-4 lagen voor bebouwing aansluitend op 
Woningen voor woon-werk doeleinden Tramstraat anderzijds. Veste. 2-3 bouwlagen voor nieuwbouw 
en maisonettes voor gemengde ' grenzend aan de woningen in de 
doelgroepen met oriëntatie op stedelijke overgang bebouwing/openbare ruimte Tramstraat 
voorzieningen. Rooilijn bebouwing ligt direct aan de gevel 

werken openbare ruimte. De bebouwing is op de Ruimte voor afwisseling in straatbeeld. 
Ruimte voor ontplooi ing van straat georiënteerd. Verticale geleding. Entrees tot woningen 
kleinschal i ge bedrijvigheid. groen middels trappen. 
Mogelijkheden voor praktijk aan huis. Hofachtige inrichting. Bomenrij centraal kleur 

voorzieningen in de openbare ruimte gesitueerd. Behouden material isering, passend bij 
Buurtvoorziening met sociaal- woonfunctie. Baksteen in aardse kleuren 
maatschappelijk karakter <tandarts-/ (handvorm roodbruin, donkerbruin). 
huisartsenpraktijk of apotheek, etc.) Accenten in plint in hout. 

---·--·---·- - ----·-
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Direct grenzend aan de drukke Vestdijk en één van de en 
worden gezien als een voortzetting van de Eindhovense binnenstad. Een 
van het centrum, die tegelijkertijd voorziet in een snelle informele routen 
de Tramstraat Belangrijke voorzieningen als de Effenaar en het Regi 
zijn hierdoor eenvoudig te bereiken . 
De v urende beweging van de verkeersstromen op de Vestdijk en 

·- · .. ~-V2este haar weerspiegeling in het meervoudi 
functies. De aanwezigheid van detailhande 
rmen, geeft de Veste een afwisselend str""tli:ool 

-"="'...... openbare ruimte in combinat met een onde 
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plattegrond Veste 
openbare ruimte, maaiveld 
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Afbeelding links: 

1 Aansluiting op Vestdijk 
De Veste ligt verhoogd ten opzichte van het maaiveld-niveau (+ 0,5m). 

2 Bestratingsmateriaal (natuursteen in grijze kleur) 
Voor de Veste wordt als bestratingsmateriaal een grijskleurige natuursteen gebruikt. De natuurstenen 
bestrating geeft de Veste, temidden van de overdaad aan (rode) gebakken klinkers elders in de binnenstad, 
de frisse en zelfverzekerde uitstraling die past bij een nieuw stukje binnenstad. 

3 Bestratingsmateriaal (donkere kleur natuursteen) 
Visuele begrenzing door middel van kleurcontrast in bestratingsmateriaaL De natuurstenen band 
omkadert en accentueert de bebouwing aan de Veste. 

4 Groenvoorziening 
De middenstrook van de Veste maakt deel uit van het netwerk van kleinschalige stadstuinen in de 
Eindhovense binnenstad. De strook bevat vier groen-elementen, die tevens als straatmeubilair dienst 
doen. Doordat er in de onderliggende parkeergarage gebruik wordt gemaakt van een specifieke 
schaalconstructie, is er bovendien ruimte voor de aanplant van twee rijen stadsbomen. 

5 Aansluiting op Pathé-bioscoop en Groene Toren 
Secundaire noord-zuid verbinding. 

6 Bestratingsmateriaal (hout) 
De groenvoorziening wordt geaccentueerd door de toepassing van natuurlijk bestratingsmateriaal in de 
middenstrook. 

7 Aansluiting op het Raiffeisenplein 
8 Bestratingsmateriaal (betonklinker) 
9 In- en uitgang ondergrondse parkeergarage 

De parkeergarage heeft twee in- en uitgangen. Eén voor de aansluiting op het Raiffeisenplein en de 
Dommelstraat De andere sluit direct aan op de westkant van de Veste. Ideaal voor het winkelend publiek 
met bijvoorbeeld de Heuvelgalerie als bestemming. 

10 Aansluiting op de Pastoorshof 
ll In-/uitgang ondergrondse parkeergarage 

Het autoverkeer kan de parkeergarage bereiken via de Raiffeisenstraat. 

75 



---- _j I 

..__fl 
1---- - --, +--, __u r--- B , 

0 

,--
1 

l 

J 

( 
L 

.,. 
76 

L 

1 

zsm 

I 
~----- _ __j 

8,1 m 
i --

r 

_r------1 

1 - parkeergarage is gebaseerd op 
constructieprincipe PARI<garage, met een 

basiselement van 8,lm x 8,lm 
2 - parkeergarage biedt plaats aan 112 

voertuigen 
3 - in- en uitgang voertuigen via Raiffeisenstraat 

4 - uitgang zuidzijde Heuvelgalerie 

5 - ontsluiting noordzijde 
Raiffeisenplein/Pastoorshof 

plattegrond Veste 
parkeergarage, laag -1 
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PARKgarage 

De PAR I< garage is een product dat vrij recentelijk 
op de markt is gebracht door H BG Bouw & 
Vastgoed, als alternatief voor de standaard 
(ondergrondse) parkeergarage. Het biedt een 
gestandaardiseerde oplossing voor locaties waar 
parkeerplaatsen nodig zijn, maar groen gewenst 
is. Een combinatie die in het verleden, door de 
beperkte ruimte in binnenstedelijke gebieden, vaak 
moeilijk te realiseren was. 

Concept 

Het principe van de PAR l<garage is eenvoudig. 
Het basiselement bestaat uit een betonnen 
schaalconstructie, waarop bomen kunnen 
groeien. Door de schalen te koppelen ontstaat een 
aaneengesloten dek, waaronder geparkeerd kan 
worden. Op de constructie kan een dik grondpakket 
worden aangebracht, wat de aanleg van een echt 
park mogelijk maakt. Dit in tegenstelling tot 
traditionele bouwwijzen, waar vaak een beperkte 
groenaanplant mogelijk is. De schaalvorm als 
basiselement geeft de PAR !<garage een groot 
aantal toepassingsmogelijkheden. In dit specifieke 
geval worden de schalen geheel verdiept geplaatst, 
zodat op maaiveldn iveau groenvoo r zieningen 
aangebracht kunnen worden. Eventueel kan de 
parkeergarage worden uitgevoerd in meerdere 
lagen met de PARI<garage als dek. 

Constructie 

De basis van de PAR I< garage is een vierkante, 
gestandaardi seerde betonnen schaal met een 
afmeting van 8,1 bij 8,1 meter. De schalen staan 
op ronde betonnen kolommen, met een onderlinge 
afstand van 8,1 meter. Dit schept ruimte voor drie 
ruime parkeerplaatsen tussen de kolommen. De 
vrije hoogte in de PAR !<garage is 3 meter, zodat 
ook hogere wagens in de garage terecht kunnen. 
Het concept van verlichting, ventilatie en 
waterafvoer is afgestemd op de schaalvorm. 
Zo wordt het opgevangen wate r uit de 
groenvoorziening afgevoerd door de holle 
kolommen, in plaats van leidingen die zichtbaar 
door de garage lopen. 

boven doorsnede van de schaalconstructie van de PA RKgarage. 
A fgebeeld staan drie toepassingsmogelijkheden naast elkaar. 

Voor de Veste wordt de schaal geheel verdiep t en zonder 
daglichtopeningen toegepast. 

onder impressie PA RKgarage. 
(Afbeeldingen HBG Bouw & Vastgoed) 
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boven straatbeeld Veste , gezien vanaf de Vestdijk. 
De Veste kan gezien worden als een voortzetting van 
het centrumgebied. De Veste heeft een uitgesproken 

'groene' uitstraling en ligt iets verhoogd ten opzichte 

van het maaiveld. 



boven straatbeeld Veste, gezien vanuit filmhuis 
richting Pastoorshof. Links de atlierwoningen, op de 

achtergrond fungeert de Paterskerk als oriëntatiepunt. 

79 





Het Raiffeisenplein vormt de aansluiting op het gezellige horecagebied van de Dommelstraat 
Het 'vergeten' achterafstraatje dat hier te vinden was heeft plaatsgemaakt voo r een ve rrassend 
ruim opgezet plein. De bestrating van gevel tot gevel plaatst de deels authentieke bebouwing in 
een geheel ancter perspectief. Ditzelfde geldt voor de beeldbepalende monumentale beuk. Door 
de herstructurering is een andere ruimteverdeling ontstaan. De karakteristieke boom heeft als 
waardevol groenelement een prominente positie in de openbare r uimte gekregen. 
Ook het Regionaal Historisch Centrum heeft door de herinrichting een nadrukkelijkere positie in 
het straatbeeld verkregen. Het gebou.w heeft meer 'ademruimte' gekregen, wat recht doet aan 
de oorspronkel ij ke uitgangspunten van het ontwerp. Centraal op het plein heeft het voormalige 
koetshuis als informatiecentrum een nieuwe "functie. 
Het nieuwe appartementengebouw en het filmhuis completeren het geheel. De luxe appartementen, 
georiëntee dop het plein, en de kleinschalige horeca van het f i lmhuis dragen bij aan de levendigheid 
van dit gef>ied. In de zomermaanden bieden de zonovergoten terrassen een rustmoment in een voor 
Eindhovense begrippen bijzondere setting van histor ische bebouwing en eigentijdse arch itectuur. 
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6_ = toegang/ entree 

plattegrond Raiffeisenp!ein 
openbare ruimte, maaiveld 
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Afbeelding links: 

l Bestratingsmateriaal (natuursteen) 

Het Raiffeisenplein krijgt een natuurstenen bestrating. Het geeft het plein een tijdloze uitstraling. De 

bestrating van gevel tot gevel maakt de ruimte leesbaar en herkenbaar binnen het binnenstedelijke 
netwerk van openbare ruimtes. 

2 Monumentale boom 
De beeldbepalende oude beuk krijgt binnen de inrichting van het plein een prominente plaats. 

3 Bestratingsmateriaal (betonklinker) 

4 In-/uitgang ondergrondse parkeergarage 
De parkeergarage wordt via de Vestdijk ontsloten. Het Raiffeisenplein zelf is vrij van gemotoriseerd 

verkeer en maakt deel uit van het voetgangersgebied in het centrum. Laden en lossen is alleen mogelijk op 
vaste tijden, zoals elders in het centrumgebied al het geval is. 

5 Aansluiting op horeca- en voetgangersgeb,ied Dommelstraat 

6 Rijbaan voor bestemmingsverkeer (natuursteen) 
De slijtvaste natuursteen die wordt gebruikt sluit aan op de kleurschakering van de openbare inrichting 

van het plein. Op die manier ontstaat een eenduidig beeld. 
7 Collectieve tuin. 

Eigenaren van de koopappartementen en het filmhuis (VvE) beheren de collectieve stadstuin. Deze tuin is 

niet openbaar toegankelijk. De ondergrondse parkeerkelder van het appartementenblok wordt aan deze 
zijde, via de Tramstraat, ontsloten. 

I_ 

83 



84 

boven straatbeeld Raiffeisenplein, gezien vanuit 
toegang kantorenblok Centraal op het plein het 

oude koetshuis dat thans op de gemeentelijke 
monumentenlijst staat. Op de achtergrond het nieuwe 

appartementengebouw 



boven straatbeeld Raifaissenplein, gezien vanuit de 
Domme/straat. Op de achtergrond het filmhuis en rechts 

een deel van het nieuwe kantoorgebouw. 
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PASTOORSHOF 
De Pastoorshof laat zich het beste typeren als 
de kleinschalige woonsfeer rondom de Tra 
verschillende niveau's plaats. Ten eerste draagt 
geleidelijke programmatische overgang naar de 
van een bescheiden vormgeving en beperkte 
is de interne routing dusdanig ingericht dat een o 
binnenstad en de Dommelstraat De Pastoorshof 
De Pastoorshof fungeert binnen de ruimtelijke stru 
openbare ruimte wordt vooral bepaald door de bebouw i 
aan de Veste wordt hier afgerond met atelierwoni 
bestond tot het verleden behoort. Beeldbepalend bi de Pastoorshof is ook het bouwblok met 
een viertal woningen en een maatschappelijke functie de plint. Dit gebouw heeft een tweeledige 
oriëntatie. De verblijfsruimtes zijn geconeen ndom de Pastoorshof, de toegang is gesitueerd 
aan de Tramstraat Het draagt bij rmele sfeer die dit stukje Dommelkwartier kenmerkt; 
interactie tussen binnen privé-gebied en publiek domein. Al met al een toepasselijke 
voorbode voor de 1ggende woonwijk, Of natuurlijk de stedelijke Veste, afhankelijk van welke 
kant je de Pastoorshof benadert. 
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.6. == toegang; entree 

plattegrond Pastoorshof 
openbare ruimte/ maaiveld 
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Afbeelding links: 

1 Aansluiting op Veste 
De Veste ligt verhoogd ten opzichte van het maaiveld-niveau (+0,5m). 

2 Bestratingsmateriaal (natuursteen) 
Voor de openbare inrichting van de Pastoorshof, wordt als bestratingsmateriaal natuursteen gebruikt. 

Het kleine formaat steen dat wordt gebrui kt, accentueert de intieme woon-werksfeer die past bij de 

omgeving van de Tramstraat 
3 Groenvoorziening 

Het stadsgroen benadrukt de informele setting van de Pastoorshof. Het volgt de perceelsgrens van het 
kantoorpand dat hier heeft gestaan (zie p. 51) . De stadsbomen nemen binnen de openbare ruimte een 
centrale positie in en zorgen voor een natuurlijke scheiding tussen openbaar en privé. 

4 Verbinding met Tramstraat 
5 Aansluiting op Tramstraat 

In 2003 heeft een volledige herinrichting van de Tramstraat plaatsgevonden. De klinkerverharding 
die elders in het centrumgebied veelvuldig wordt gebruikt, vormt ook hier de basis voor de openbare 

inrichting. 

6 Laad- en loszone 
Bevoorrading Dorint Cocagne Hotel en winkels Veste vindt hier plaats. 

'----
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boven aanzicht Pastoorshof vanaf Veste. Rechts de woningen 
met praktijkr uimte. Links de appartementen met in de plint 

een buurtvoorziening. De bescheiden maatvoering van de 
Pastoors!Jof, de houtaccenten en de warme kleuren baksteen, 

geeft de r uimte een intieme sfeer. 



boven Zichtas vanaf de Pastoorshof richting Raiffeisenplein. 
De as vormt een visuele verbinding tussen Het Regionaal 

HiStörisch Centrum en het Dorint-hotei/Paterskerk. 
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afbeeldingen links Gedurende de dag profiteert ieder deel van 
het plangebied van direct zonlicht. s Ochtends de woningen aan 
de Pastoorshof, tegen de middag de Veste met haar winkels 
en vanaf de namiddag kan men op het Raiffeisenplein op het 
terras van de zon genieten. De atelierwoningen hebben zowel s 
ochtends en de gehele namiddag een goede daglichttoetreding 
en zijn daarmee uitermate gunstig binnen het plangebied 
gesitueerd. 
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Bijlage 3: 
MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUII< 
(bron : Wonen à la carte: werken aan woonmilieus) 
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Vier vormen van meervoudig ruimtegebruik 
Meervoudig ruimtegebruik houdt in dat een gegeven 
ruimte voor meerdere functies optimaal wordt gebruikt. 
Met dezelfde ruimte wordt meer gedaan. Hoe? Dat 
verschilt van situatie tot situatie. In de praktijk 
kunnen vier vormen van meervoudig ruimtegebruik 
worden onderscheiden. Het onderscheid is een beetje 
academisch, omdat er meestal van meerdere vormen 
tegelijkertijd sprake is. Er is veel overlap. Voor een 
goed begrip zetten we de vier vormen toch op een rij. 

Intensief ruimtegebruik 

Een gegeven oppervlakte wordt optimaal benut door 
in één of meerdere lagen te bouwen of door gebouwen 
dicht bij andere functies te zetten waar dat normaliter 
niet kan, bijvoorbeeld dicht naast een weg. Het gaat 
overigens niet alleen om stenige functies. Ook de groene 
ruimte kan intensief worden gebruikt, zie bijvoorbeeld 
het Vondelpark. 

Multifunctioneel ruimtegebruik 

Dezelfde ruimte wordt voor meedere functies 
gebruikt. Het kan gaan om het ruimtegebruik binnen 
één gebouw of complex en het ruimtegebruik binnen 
één plangebied deel uitmakend van één ontwikkeling. 
De meeste combinaties worden gemaakt door 
bijvoorbeeld woningen met winkels, kantoren, scholen 
en parkeerruimte te combineren. Maar andere komen 
evenzeer voor. 

Gebruik van ondergrondse en/of bovengrondse 
ruimte 

De ruimte onder het maaiveld of boven openbare 
ruimte kan functioneel worden gebruikt. Ondergronds 
parkeren is inmiddels vrij gebruikelijk . Andere 
toep ass ingsmogelijkheden van de ondergrond 
zijn: bioscoopzalen, opslagloodsen, discotheken, 
collegezalen, etcetera. Ook de ruimte boven openbare 
ruimte, met name boven wegen, mag zich in een 
toenemende belangstelling verheugen. 

Volgtijdelijk gebruik van dezelfde ruimte 

Het gebruik van ruimte wordt uitgesmeerd in de tijd. 
Daardoor wordt de ruimte efficiënter gebruikt, zonder 
dat het drukker is. In een parkeergarage staan overdag 
de auto's van kantoorpersoneel en in de avonduren de 
auto's van stadionbezoekers of van winkelend publiek. 
Een schoolgebouw di ent 's avonds a ls educatief 
centrum. 



Indicatoren van ruimtegebruik 
Om aan te geven in hoeverre de ru imte meervoudig 
wordt gebruikt, maken we bij de bespreking van de 
voorbeeldprojecten in deel 11 gebruik van een aantal 
indicatoren. 

Floor-space index 

De eerste parameter is de zogenaamde floor-space 
index (FS IJ : de verhouding tussen het gerealiseerde 
vloeroppervlak in een gebied en het grondoppervlak in 
dat zelfde gebied. Alle vloeroppervlak meteen dak erboven 
wordt meegeteld. Ruimte onder een viaduct of tunnel 
wordt niet meegeteld. Functies als woningen, winkels en 
kantoren worden dus meegeteld; openbare ruimte, groen 
en wegen niet. 

FSI = 0,25 
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Open space ratio 

Een tweede parameter waar we gebru ik van maken is de 
open space ration (OS Rl. De osr-waarde wordt berekend 
door de hoeveelheid onbebouwd grondoppervlak in een 
plangebied te delen door het aantal vierkante meter 
vloeroppervlak in dat ze lfde gebied. Deze indexis in feit 
een maat voor de druk op de openbare ruimte. 

Mate van functiemenging 

De FS I en de 0 SR zeggen allen iets over de gerealiseerde 
bebouwing; het creëren van openbare ruimte komt er 
niet in tot uitdrukking. Dat hebben we ondervangen 
door bij de projeten in de volgende hoofdstukken ook 
de verdeling van het grondgebruik naar functie in beeld 
te brengen, inclusief groen en infrastructuur. 

Percentage beschikbaar oppervlak 

Bovendien hebben we voor iede r rpoj ect in ene 
percentage aangegeven hoeveel het beschikbare 
opper vlak (gereali seerd vloe r oppe rvlak, private 
buitenruimte, openbare ruimte, groen en infrastructuur) 
is ten opzichte van het oppervlak van het gehe le 
plangebied. 

Percentage openbare ruimte 

Om de druk op de openbare ruimte in een getal uit 
te drukken, hebben we voor ieder van de projecten 
vermeld welk deel van het totaal beschikbare opperv lak 
openbaar is. 
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