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inlEiding
Eindhoven is een voor nederlandse begrippen grote stad, 
maar heeft een klein hart. de binnenstad is compact, de 
centrumfuncties liggen er samengebald. opvallend is de 
historische gelaagdheid. de middeleeuwse nederzetting 
transformeerde in een industrieel centrum van internationale 
betekenis. na de verwoestingen in de oorlog werd de 
binnenstad herbouwd en konden structurele aanpassingen 
aan de stadsstructuur worden doorgevoerd. zo bezien 
had Eindhoven drie sterk verschillende binnensteden in 
nog geen eeuw tijd. uit al deze perioden zijn sporen in 
het huidige stadshart terug te vinden. Eindhoven heeft 
geen pittoresk stadsgezicht vol oude monumenten, zoals 
bijvoorbeeld den Bosch, maar is een moderne stad met 
een rijk en gevarieerd verleden. naar de toekomst is het 
de uitdaging de historische ontwikkeling herkenbaar te 
houden, zonder daarbij de ontwikkelingsvraagstukken op 
slot te zetten. het gaat hierbij om de stedenbouwkundige 
en landschappelijke structuren, alsmede de belangrijkste 
architectonische ensembles en gebouwen. 

cultuurhistorische waarden beperken zich in de fysieke 
leefomgeving allang niet meer tot afzonderlijke objecten 
die als monument kunnen worden beschermd. het gaat 
om het herkenbaar houden van de historische ontwikkeling 
van stad en streek. dit uitgangspunt spreekt bijvoorbeeld 
uit de rijksnota Belvedere (1999, met als adagium: ‘behoud 
door ontwikkeling’) en de provinciale nota “cultuurhistorie 
is een werkwoord: weten, maken, beleven” (2000). het 
herkenbaar houden van elementen waaraan de historische 
ontwikkeling van een stad kan worden afgelezen, versterkt 
de kwaliteit en de identiteit van de omgeving waarin 
mensen wonen en werken. in het ruimtelijk kwaliteitsbeleid 
van de gemeente Eindhoven is dan ook verankerd dat bij 
ruimtelijke ontwikkelingen met cultuurhistorische waarden 
rekening moet worden gehouden (nota monumentenbeleid 
“vitaal verleden” 2001). de cultuurhistorisch 

waardevolle gebieden zijn in 2008 vastgelegd in een 
cultuurhistorische waardenkaart. volgens de gemeentelijke 
Erfgoedverordening 2010 dient deze kaart zijn vertaling 
te krijgen in bestemmingsplannen. dit zal vanaf 2012 ook 
moeten gebeuren op grond van het Besluit ruimtelijke 
ordening. de binnenstad van Eindhoven is in dit opzicht 
een buitengewoon belangrijk gebied. vanuit de historische 
stadskern heeft Eindhoven zich immers ontwikkeld tot de 
stad die het nu is. aan het streven Eindhoven te maken tot 
een stad met een aantrekkelijk stadshart en een stad waarin 
mensen zich thuis voelen, kan een wezenlijke bijdrage 
worden geleverd door zorg te besteden aan historische 
elementen. Om de identiteit aan de stad te kunnen aflezen 
is een ruimtelijke inrichting nodig die aan het verhaal 
van de stad nieuwe hoofdstukken toevoegt zonder de 
vorige uit te wissen. dat versterkt de belevingswaarde en 
de verblijfskwaliteit in het centrumgebied. als tijdig met 
cultuurhistorische waarden rekening wordt gehouden, 
vergroot dat bovendien het maatschappelijk draagvlak voor 
nieuwe ontwikkelingen en verhoogt dat de kwaliteit van 
de besluitvorming. zo gezien vormen cultuurhistorische 
waarden een inspiratiebron om op voort te bouwen.

het cultuurhistorisch onderzoek van de binnenstad richt 
zich op het gebied waar het nieuwe bestemmingsplan 
voor wordt gemaakt. met het onderzoek wordt inzichtelijk 
gemaakt welke historische kwaliteiten kenmerkend 
zijn voor de stadskern, zodat die als uitgangspunt 
voor ontwerpopgaven kunnen dienen. het doel is een 
cultuurhistorische waardering te maken van de binnenstad, 
die in het bestemmingsplan kan worden opgenomen. in 
de waardering is aandacht voor gebouwen, de openbare 
ruimte, stedelijke structuren en archeologie. getracht is 
de cultuurhistorische kwaliteiten zo te formuleren, dat het 
erfgoedbeleid optimaal kan worden afgestemd op het 
ruimtelijk beleid. het rapport is opgebouwd uit drie delen: 

de historische ontwikkeling, de ruimtelijke typering en de 
waardering. de beschrijving van de historische ontwikkeling 
belicht zeven periodes uit de stadsgeschiedenis, die 
gezamenlijk bepaald hebben hoe de binnenstad er 
tegenwoordig uitziet. in de ruimtelijke typering is de 
actuele toestand verder uitgewerkt en geanalyseerd. 
aan de orde komt de gelaagdheid van de stad, zowel in 
tijd als in het gebruik, de structuur en de opbouw van de 
openbare ruimte. de waardering bevat een overzicht van 
iconen en beeldbepalende panden en benoemt voor zeven 
structuurassen de kwaliteiten en aanbevelingen voor de 
toekomst. 

steenhuismeurs
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tot 1554 – dE houtEn stad
COntext
over de prestedelijke geschiedenis van Eindhoven tot het 
jaar 1232, is nauwelijks een sluitend verhaal te vertellen. 
wel is door archeologische vondsten te reconstrueren 
hoe het gebied rond de huidige binnenstad gebruikt werd. 
in de afgelopen millennia is bijvoorbeeld meermalen 
menselijke vestiging geweest in de omgeving. dit had 
voornamelijk te maken met de geomorfologische structuur 
van het gebied: de dekzandruggen tussen de beekdalen 
waren goed bewoonbaar. ook werden de dekzandruggen 
gebruikt als wegen. op de plek waar één van die oude 
routes de gender kruiste (ongeveer ter hoogte van het 
huidige 18 septemberplein) zijn zelfs artefacten gevonden 
uit de steentijd en de romeinse tijd. de huidige demer, 
rechtestraat, stratumseind en vrijstraat waren vermoedelijk 
onderdeel van oude routes.1 

dit eeuwenoude routesysteem is waarschijnlijk cruciaal 
geweest voor de plek waar de stad zich ontwikkelde. Even 
ten oosten van de latere omwalde stad, in woensel, lag 
een donk (zandkop) waarop rond 1100 een motteburcht 
was gebouwd: die haghe. vanaf de verhoogde positie kon 
de doorgaande route in de gaten worden gehouden. Er zijn 
aanwijzingen dat ten westen deze burcht, op het einde van 
de zandrug en ter hoogte van de huidige markt, een hoeve 
stond. wellicht verwijst de naam Eindhoven hiernaar (hoeve 
op het einde van de zandrug); een andere lezing is dat hier 
een hoeve bij een tolpoort (eveneens ‘einde’, dus einde bij 
de hoeve) heeft gestaan. dit was waarschijnlijk de plek waar 
hendrik i, hertog van Brabant een nieuwe stad stichtte. in 
1232 werd deze situatie geformaliseerd door de verlening 
van stadsrechten.2 hendrik i stichtte steden in Brabant om 
zijn positie in het gebied ten opzichte van andere feodale 
heren te versterken en het handelsverkeer te bevorderen. 
in de omgeving van Eindhoven was woensel met het 
kasteel die haghe bezit van de heer van cranendonk. het 
gezag over Eindhoven werd aanvankelijk door beide heren 

Eindhoven omstreeks 1450, gezien vanuit woensel. impressie van paul Becx, tentoongesteld in de 
fietsenkelder onder het 18 Septemberplein. [EiB]

gedeeld, tot het in 1368 via een leenverband met de hertog 
geheel in bezit kwam van de heer van cranendonk.

noodzakelijk voor de levensvatbaarheid van de stad was 
een marktterrein, vermoedelijk nog lang een ongeplaveide 
ruimte die alleen tijdens marktdagen gebruikt werd. de 
ruimte ten zuiden van het marktterrein, dat aanvankelijk nog 
buiten de stad lag, werd gebruikt als grafveld. hierop werd 
een kerk gebouwd (wanneer is onbekend), die behoorde 
tot de woenselse parochie. de catharinakerk werd in 
1399 tot kapittelkerk verheven, wat een teken is van de 
bevolkingsgroei die de stad intussen had doorgemaakt. 
rondom de markt vond vermoedelijk de eerste bebouwing 
plaats. de begrenzing van het terrein werd gevormd door 
losstaande woonhuizen in vakwerk (hout en leem). de 
huizen stonden op de kop van langwerpige woonerven 

die gebruikt werden voor landbouw en uitvoering van 
ambachten.3 vanaf ca. 1350 heeft op of bij de markt een 
bijzonder gebouw gestaan: misschien was dit de vleeshal 
die in verschillende bronnen genoemd wordt.4 daarnaast 
was sprake van een waag, een lakenhal en een gasthuis. 
ook kende Eindhoven in die tijd een begijnenhof.
waarschijnlijk werd al in de dertiende eeuw een 
stadsomwalling aangelegd met een drietal bakstenen 
poorten, waarbij een riviertje (de gender) op de stadsgracht 
uitkwam. de eerste vermelding van de stadsvest is uit 
1340.5 aan de zuidzijde van de stad bevond zich tussen de 
dommel en de stadsgracht een watermolen.

in de vijftiende eeuw werd op de plek van het huidige 
ravensdonck, binnen de omwalling van de stad, een 
nieuw kasteel gebouwd door heer Jan van schoonvorst. 

impressie van een huis aan de vrijstraat uit 
omstreeks 1300 geprojecteerd op een foto van de 
huidige situatie. Impressie door Paul Becx. [GE]
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hij schonk het oude aan kloosterlingen, die er later een 
nieuwe klooster bouwden. als onderdeel van dat klooster 
werd in 1433 een kloosterkerk opgericht, op de plek van 
de huidige zuidvleugel. in de stad lieten gegoede burgers 
hun woonhuizen ook steeds vaker uit steen optrekken.6  
de stad bleef echter vooral bestaan uit vakwerkhuizen. de 
doorgaande route (huidige demer/rechtestraat) binnen 
de stad was in de veertiende eeuw verhard met een 
houten wegdek, de zogenaamde knuppeltjesweg, vanaf de 
vijftiende eeuw was het een steenweg. 

de bewoners kwamen uit omliggende dorpen, wat niet 
vreemd was in die tijd: er werd gemigreerd om de meest 
gunstige leefomstandigheden te behouden. de kersverse 
stedelingen, maar ook de bewoners van omliggende 
dorpen, werden verplicht hun waren te verhandelen via 

de markt. de stad werd daardoor afhankelijk van de 
omliggende dorpen maar was deels nog zelfvoorzienend, zo 
blijkt uit opgegraven slachtafval en zaden.7  de belangrijkste 
bezigheden waren echter handel en nijverheid. in 1419, een 
van de meest welvarende periodes van het middeleeuwse 
Eindhoven, werden de ambachtsgilden geformaliseerd 
door Jan van schoonvorst. de betekenis van de stad 
als centrum van handel en nijverheid blijkt ook uit een 
aantal jaarmarkten en de regionale centrumfunctie uit de 
bevestiging in het recht van ingebod en uitpanding over 
kempen- en peelland. die bloei werd echter getemperd 
door aanhoudend oorlogsgeweld. de stad werd een aantal 
keren bijna geheel verwoest tijdens oorlogen met gelre, 
waarvan ook de alles verzengende stadsbrand in 1486 het 
gevolg was.8 ook het kasteel, de sterkste plek van de stad, 
werd daarbij verwoest. de tweede grote brand (1554) was 

echter niet ontstaan door oorlogsgeweld maar eveneens 
zeer destructief. de brand kon snel om zich heenslaan door 
de zeer brandbare bouwmaterialen. 

Belangrijkste karakteristieken, veld-, water- en straatnamen tot 1500. [Arts 1994]Fragment van modelerfindeling op het Heuvelterrein rond 1250, gereconstrueerd naar 
aanleiding van de opgraving aldaar. [Arts 1994]
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RuImtelIjke kaRakteRIstIek
stRuCtuuR
• stichting en ontwikkeling oude stad Eindhoven met 

omwalling en stadsgracht. 
• stichting en ontwikkeling die haghe in woensel, eerst 

als kasteel, daarna als klooster.
• dommel en gender als natuurlijke omkadering van de 

oude stad, later als voeding van de stadsgracht.
• demer, rechtestraat, stratumseind en vrijstraat als 

onderdeel van oude routes.
• de markt en de kerk als belangrijke ankerpunten. 

BeBOuwIng
• Bebouwing langs markt en uitvalswegen: demer, 

vrijstraat, rechtestraat, stratumseind.
• losstaande woningen op langwerpige erven. 

opgebouwd uit vakwerk: eikenhouten gebinten, 
opgevuld met leem. daken van stro.

• Eerste catharinakerk (in 1867 vervangen door de 
huidige catharinakerk).

• die haghe (eerst kasteel, daarna klooster in woensel)
• kasteel op de plek van ravensdonck.

funCtIes
• Belangrijk handelscentrum van de kempen. 
• nijverheid: op de erven was ruimte voor ambachten 

zoals leerlooien, linnen-, wol-, been- en ijzerbewerking; 
bier- en zuivelbereiding. de producten werden 
verhandeld op de markt. 

• Eindhoven was een stad en een handelscentrum maar 
was, zoals veel vroege steden, wat betreft functies en 
bebouwing ook deels nog agrarisch van karakter.

• andere voorzieningen als een raadhuis, latijnse school, 
gerecht (instituut, vermoedelijk in de buitenlucht).

Middeleeuwse sporen bij de opgraving van het Heuvelterrein in 1989. [Arts 1994]

Prent van het klooster Ten Haghe: de ruïneuze muur is van de kloosterkerk. [RHCE] > kaart getekend op basis van reliëfkaart, gemeente 
Eindhoven.
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RuImtelIjke eRfenIs
RuImtelIjke stRuCtuuR
• de ligging op een strategische plek: waar de beekdalen 

van dommel en gender samenkomen.
• in deze periode is de basis gelegd voor de huidige 

structuur. de omwalling en de stadsgracht zijn te 
herkennen in de huidige binnenstadsvorm: wal, 
keizersgracht, Emmasingel, 18 septemberplein, 
vestdijk en oude stadsgracht.

• de markt: rechthoekig marktterrein, vermoedelijk op de 
plek van de ‘Eind hoeve’. 

• noord - zuidstructuur: demer, rechtestraat, 
stratumseind.

• oost - weststructuren: vrijstraat, kerkstraat
• verbinding met omliggende dorpen: demer (richting 

woensel), vrijstraat en kerkstraat (richting gestel), 
stratumseind (richting stratum).

• verdichting van de bebouwing langs uitvalswegen, nabij 
de stadsgrachten van Eindhoven.

HIstORIsCHe BeBOuwIng
• uit deze periode is door de grote stadsbranden van 

1486 en 1554 nauwelijks bebouwing overgebleven. 
het oudste bouwdeel van mariënhage, dat toen 
ook nog niet tot de stad behoorde, is daarop een 
uitzondering: dit stamt uit het begin van de vijftiende 
eeuw. daarnaast is er in sommige panden langs oude 
structuren nog vijftiende- en soms zelfs veertiende-
eeuwse bouwsubstantie te herkennen, bijvoorbeeld in 
het pand rechtestraat 49 (kromgebogen staanders in 
het gebint).9 

ICOnen
• hoewel er nauwelijks bebouwing uit deze periode 

bewaard is gebleven, is wel de basis gelegd voor de 
begrenzing van de stad en voor een aantal belangrijke 
ijkpunten: de locatie van de markt en de huidige 
catharinakerk. Buiten de grenzen van de toenmalige 
stad: mariënhage.
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COntext
na de gelderse oorlogen werd Eindhoven in 1554 getroffen 
door een grote, verwoestende stadsbrand. in hetzelfde 
jaar liet willem van oranje, toen heer van Eindhoven, 
bouwvoorschriften opstellen. deze schreven voor dat de 
huizen voortaan met de kopgevel naar de straat moesten 
staan en voorzien moesten zijn van leien of pannendaken 
en stenen scheidingsmuren. de verordening had tevens 
invloed op de stedenbouwkundige structuur: de markt werd 
vergroot, de straten verbreed en rechtgetrokken volgens 
rooilijnen. het is die toestand die rond 1560 door Jacob van 
deventer is weergegeven.

tijdens de tachtigjarige oorlog (1568-1648) was Eindhoven 
afwisselend in handen van de spanjaarden en de verenigde 
nederlanden. het vele oorlogsgeweld had als gevolg dat 
de stad ernstige schade bleef lijden en zelfs vrijwel tot 
de grond toe werd verwoest. in 1583 gaf de hertog van 
parma bevel de vestingwallen te slechten. de poorten en 
het kasteel raakten in de loop van de zeventiende eeuw in 
verval en werden gesloopt. de gracht of stadsvest bleef 
echter bestaan. de oorlog betekende ook dat de heersende 
godsdienst grotendeels afhing van de overheerser: het 
katholicisme kreeg het meeste ruimte bij de spanjaarden, 
terwijl tijdens de staatse overheersing het protestantisme de 
dienst uitmaakte. na de vrede van munster in 1648 maakte 
de stad deel uit van het generaliteitsgebied, waardoor 
economische groei werd belemmerd. de catharinakerk 
werd tot 1798 een protestants gebedshuis en (tijdens de 
Franse overheersing) als rechtszaal, paardenstal en militair 
magazijn gebruikt.10

1554-1816: dE vEErkrachtigE stad

Kaart van Jacob van Deventer uit 1560. [GE]
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naast oorlogsgeweld werd de stad tot in de negentiende 
eeuw ook geteisterd door hongersnoden en ziektes. de 
stad groeide nauwelijks: het aantal inwoners steeg niet 
significant en de omvang van de stad groeide evenmin. 
toch is het, gezien de frequentie en de ernst van de 
tegenslagen die Eindhoven te verduren had, opvallend 
hoeveel veerkracht de stad vertoonde. Eindhoven herstelde 
zich keer op keer en bleef zijn stedelijke rechten en 
functies behouden. de markt bleef van betekenis voor de 
regio en de Eindhovense ondernemers legden met hun 
handel en nijverheid de basis voor de latere industriële 
ontwikkeling.  in 1811 werd Eindhoven de hoofdplaats van 
een arrondissement en kreeg de stad een rechtbank van 
eerste aanleg.

de bebouwing bleef overwegend eenvoudig en kleinschalig. 
wel werden steeds vaker panden gebouwd met fraaiere 
gevels, bijvoorbeeld trapgevels, versierd met muurankers en 
natuurstenen decoraties. daarnaast werd steeds vaker een 
extra verdieping gebouwd. in de zeventiende en achttiende 
eeuw nam het bouwvolume en de voornaamheid van de 
gebouwen toe, zoals bijvoorbeeld te zien is bij stratumseind 
91-93 en de voorloper van rechtestraat 53 (herbouwd in 
1900). 

tekening van F. hogenberg van het beleg van Eindhoven in april 1583. de vesting met bastions moet na 1560 zijn aangelegd, maar is na het beleg 
geslecht.  [origineel gravure: collectie Bauke Hüsken]
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RuImtelIjke kaRakteRIstIek
stRuCtuuR
• de hoofdstructuur, waarvoor de basis al in de 

voorgaande eeuwen werd gelegd, werd door de 
richtlijnen van willem van oranje duidelijker afgebakend 
en ruimer van opzet. 

• versteviging van de bestaande noord-zuidstructuur en 
oost-weststructuren.

• dwarsstraten verbonden de hoofdstructuur met 
uitvalswegen en belangrijke functies, zoals de markt en 
de kerk. de secundaire noord-zuidroute (achterstraat/
Jan van lieshoutstraat) verbond de dwarsstraten via de 
markt. 

• vanaf 1741 wordt een steenweg aangelegd tussen den 
Bosch en luik. 

• de gender is gekanaliseerd en door de stad geleid 
(mogelijk zelfs al vóór 1554) naar de oostelijke 
stadsgracht. vermoedelijk gebeurde dit om de toevoer 
van bluswater te verbeteren. 

BeBOuwIng
• huizen werden steeds meer opgebouwd uit steen en 

pannen- of leien daken. 
• de stad groeide nauwelijks in omvang of bewonerstal, 

verdichting vond vooral plaats binnen de bestaande 
hoofdstructuur. daarachter bleven de erven 
onbebouwd.

• dit betekende een verdichting van de stad: in de 
zeventiende eeuw werden verdiepingen toegevoegd 
aan veel panden in de vrijstraat en rechtestraat. op de 
begane grond bevond zich de bedrijfs- of winkelruimte, 
daarboven woningen en/of opslag van goederen.11 

funCtIes
• wonen, nijverheid, handel, logementen.
• stedelijke voorzieningen zoals het stadhuis aan de 

rechtestraat (1554) en een waaggebouw.
• vestiging van de rechtbank (1811).
• opkomst industrie aan het begin van de negentiende 

eeuw.

schematische weergave van de kaart van Jacob van 
deventer uit 1560 (boven) en de tekening van hogenberg 
uit 1583 (onder). [Arts 1994]

tekening van het raadhuis dat in 1554 aan de 
rechtestraat is gebouwd. het gebouw maakte in 1865 
plaats voor een nieuw raadhuis. [EiB]
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RuImtelIjke eRfenIs
stRuCtuuR
• Breedte van de belangrijkste straten en de markt
• rooilijnen van hoofd- en dwarsstraten, percelering. 

BeBOuwIng
• de dichtheid van de bebouwing gereguleerd door 

voorschriften 1554: kopgevels aan de straatkant, 
langwerpige bouwvolumes.

• Bewaard gebleven bebouwing uit deze periode aan 
stratumseind, rechtestraat, vrijstraat, Jan van 
lieshoutstraat, kerkstraat, markt, in de vorm van 
oudere delen van panden achter jongere gevels. 

• stenen huijs achter het van abbemuseum.

ICOnen
• oudste deel van het klooster mariënhage. tot in de 

eenentwintigste eeuw diverse malen verbouwd en 
aangebouwd. het belangrijkste bouwdeel, uit 1628, is 
het oudste gebouw in het centrum van Eindhoven en 
bevat nog bouwsubstantie uit de vijftiende eeuw.12

• ‘armenhuisje’ (1711), Jan van lieshoutstraat 26
• rechtestraat 53  
• stratumseind 49, 91-93
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1816-1920: dE industriEstad
COntext
in 1816 werd in de textielfabriek van J.th. smits aan de 
dommel (in de volksmond ‘d’n Bouw’ genoemd) de eerste 
stoommachine van Brabant in gebruik genomen. smits 
gebruikte vanaf 1812 al de stratumse watermolen voor 
het aandrijven van zijn spinmachines. het gebouw brandde 
af in 1896 en de ruïnes, met de watermolen, werden 
afgebroken in 1928. toch was het gebouw typerend voor 
de opkomst van de industrie, voornamelijk in textiel, die 
zich aan de randen van Eindhoven, zowel binnen als buiten 
het toenmalige grondgebied, ging ontwikkelen. tot in de 
negentiende eeuw wijzigde er weinig aan de structuur 
van de stad; pas met de opkomst van de industrialisatie 
brak er voor Eindhoven een nieuwe periode aan. waar de 
kadastrale kaart van 1832 nog vrijwel dezelfde ruimtelijke 
opzet als de kaart van Jacob van deventer uit 1560 toont, 
veranderde het aanzien van de stad daarna aanzienlijk.

al vanaf de achttiende eeuw werd het wegennet uitgebreid 
en in 1818 kwam de straatweg van den Bosch naar luik 
gereed, die van de Boschdijk via de binnenstad naar de 
stratumsedijk en de aalsterweg liep. door de aanleg van de 
willemstraat (1884) werd de verbinding tussen Eindhoven 
en strijp verbeterd. Eerder waren al de geldropseweg 
(1855) en tongelresestaat (1872) aangelegd. naast de 
ontwikkeling van transport over de weg kwam er steeds 
meer aandacht voor andere, snellere manieren van 
transport. met de aanleg van het Eindhovensch kanaal 
in 1846 werd de economische reikwijdte van de stad vele 
malen groter. de aanleg van de spoorlijn in 1866 versterkte 
dat proces. in 1874 werd de stad daartoe uitgebreid met 
delen van woensel en tongelre. tussen de stad en het 
station werd de nieuwstraat aangelegd. het gebied rond 
het klooster werd steeds meer bij de stad betrokken: tussen 
1832 en 1877 werd het gebied waar nu de raiffeisenstraat 
is gebruikt als begraafplaats. met de komst van de paters 
augustijnen in 1890 werd het gymnasium augustinianum 

(1912) gesticht. de nieuwstraat werd in 1879 verlengd 
naar de dommel (de dommelstraat) en in 1896 werd de 
tramremise gebouwd aan de huidige tramstraat. hieraan 
dankt de buurt ook de naam tramstraatkwartier.

naast de opkomst van de grotere industrieën (textiel) aan 
de randen van de stad,  was er ook een opleving van de 
bedrijvigheid in kleinere industrieën, zoals tabaksverwerking 
(sigaren), leerlooierijen, brouwerijen en hoedenmakerijen. 
in 1891 vestigde philips zich met een gloeilampenfabriek in 
het pand Emmasingel 31. op deze plek was al vanaf 1861 
een fabriek, die door brand verwoest werd en herbouwd in 
1888. het pand is iconisch voor de industriële groei eind 19e 
eeuw aan de rand van de binnenstad.13 vanaf 1897 werd de 
fabricage van gloeilampen verplaatst naar de overkant van 
de Emmasingel, waar philips een westwaartse expansie 
langs het spoor begon. 

door de industrialisatie en een arbeidsoverschot in de 
agrarische sector, werden de arbeiders in toenemende 
mate van de stad afhankelijk. de stad binnen de vest werd 
dan ook voornamelijk bewoond door middenstanders en 
fabrikanten; kleine arbeiderswijkjes bevonden zich nog 
midden in het industriële gebied rond de smalle haven, 
‘t college en de plekhoek. de open ruimtes tussen 
stadsgrachten en de hoofdstructuur werden in toenemende 
mate opgevuld, bijvoorbeeld door statige herenhuizen aan 
de keizersgracht vanaf ca. 1880. de stadsgrachten waren 
rijk begroeid en daardoor aantrekkelijker als woonplaats 
voor de gegoede burgerij en andere notabelen.14 
Een groeiende stad vroeg om betere stedelijke 
voorzieningen. Een belangrijk voorbeeld van vooruitgang 
was het nieuwe post- en telegraafkantoor aan de 
keizersgracht (1907). voor de zakelijke dienstverlening 
vestigden zich in deze tijd verschillende banken rond de 

detail van een kaart van Eindhoven 
en omliggende gemeenten uit 1865. 
in 1874 werd het meest zuidelijke 
deel van woensel (paars/oranje) 
en nog een stukje van tongelre 
(lichtblauw) geannexeerd om de 
aanleg van het station bij de stad te 
betrekken. [EiB]
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markt. na de oprichting van de boerenleenbanken (de 
eerste in woensel), kwam het centrale hoofdkantoor aan 
de dommelstraat in Eindhoven. ook sociale voorzieningen 
werden steeds beter geregeld. zo werd in 1843 door vier 
leden van de congregatie van de zusters van liefde uit 
tilburg in Eindhoven een gasthuis opgericht, om arme 
zieken en bejaarden te verzorgen. het vestigde zich in 
een pand dat over de gender was gebouwd aan de ten 
hagestraat. in de loop der jaren groeide het uit tot een 
complex waar naast zieken- en bejaardenzorg ook andere 
voorzieningen, zoals scholen, waren gevestigd. vanaf 1930 
heette het complex het ‘rooms katholieke Binnenziekenhuis 
van onze lieve vrouwe, moeder van Barmhartigheid’, beter 
bekend als het Binnenziekenhuis. 

aan de oude stadsgracht en de dommel bevond zich een 
concentratie van industrie. links de leerlooierij van keunen, 
verderop die van Verhagen.  [RHCE]

de oudst bekende foto van de markt uit 1865. op de 
hoek met de Marktstraat staat de Waag. [GE]

het conglomeraat van het Binnenziekenhuis. 
Rechts de Ten Hagestraat. [EiB]

De kadastrale kaart uit 1832. Wat structuur en bebouwing betreft is er weinig veranderd ten opzichte van de kaart van Jacob van Deventer uit 1560. [EiB]

vogelvlucht gezien vanuit de toren van de 
paterskerk, 1907. het witte gebouw in het midden 
is Huize Ravensdock. [J. Govers]

stEEnhuismEurs          15



RuImtelIjke kaRakteRIstIek
RuImtelIjke stRuCtuuR
• vanaf de achttiende eeuw werden de radialen een 

steeds belangrijker onderdeel van het verkeersnetwerk 
in de omgeving van Eindhoven. door verbetering en 
verlenging van de wegen werd de industrialisatie 
bevorderd en Eindhovens centrumfunctie steeds 
steviger. 

• lintbebouwing aan radialen: stedelijke voorzieningen, 
maar verkeersfunctie overheerst.15

• aanleg Eindhovens kanaal, 1846.
• aanleg spoorlijn venlo-Eindhoven (als laatste onderdeel 

van lijn Breda-maastricht), 1866.
• gepaard met de aanleg van het spoor: stationsplein en 

nieuwstraat (om de stad met het station te verbinden).
• de stad werd in 1874 vergroot door annexatie van delen 

van woensel, waaronder het huidige tramstraatkwartier 
valt. 

• aanleg dommelstraat.
• met de komst van de tram in 1896 werd een tramremise 

gebouwd en de tramstraat aangelegd. 
• de gender werd deels overkluisd, waardoor deze in de 

stad bijna niet meer zichtbaar is.

BeBOuwIng
• vestiging van grootschalige industrie vond voornamelijk 

plaats aan de randen van het centrum: aan de dommel, 
de hoofdroutes, het spoor en het kanaal. 

• kleinere en vervuilende industrie vond gewoon plaats 
in de binnenstad, achter en tussen de woningen en 
winkels.

• de industrialisatie en de bevolkingsgroei betekenden 
een toename in (arbeiders-)woningbouw binnen en 
buiten de stad.

• Bouw van een spoorwegstation in 1866 en een nieuw 
station in 1913.

• philips vestigde zich in 1891 aan de westkant en breidde 
daarna uit naar het westen, optimaal gebruik makend 
van de spoorlijn.16

• Bebouwing aan de stadsgracht: keizersgracht, vestdijk 

en aan de ten hagestraat, nieuwstraat, stationsplein 
en dommelstraat.

• de stad kreeg een stedelijker aanzien: panden werden 
verder opgehoogd en de gevels werden vernieuwd met 
industrieel geproduceerde onderdelen.

• Bouw herenhuizen door industriëlen aan de 
keizersgracht, ten hagestraat, augustijnendreef, 
stratumsedijk.

• negentiende-eeuwse industrie nabij de binnenstad: 
textielfabrieken, sigarenfabrieken, houtindustrie. 

• de middeleeuwse catharinakerk werd afgebroken 
(1860), nieuwe kerk naar ontwerp van pierre cuypers 
(1867)

• Bouw stadhuis (1868, gesloopt 1967) op de plek van het 
oude uit 1554 in de rechtestraat.

• winkelbestand neemt toe: Bazar national aan de markt 
(1906); warenhuizen zoals de zon aan de rechtestraat 
(vanaf 1908 vroom & dreesmann).

• Bankgebouwen. 
• Begin verzorgingsconglomeraat dat vanaf 1930 

Binnenziekenhuis genoemd werd.

funCtIes
• de industrie maakte een bloeiperiode door.
• rond het Begijnenhof, ’t college, de smalle haven en 

aan de dommel waren fabrieken, maar woonden ook 
veel arbeiders. dit was echter niet genoeg: nieuwe 
woningbouw, vooral voor arbeiders, vond plaats aan de 
radiale verbindingswegen met de omliggende dorpen.17 
middenstanders en de bovenklasse konden zich wel 
een woning in de stad veroorloven. 

• opkomst van de zakelijke dienstverlening in de vorm 
van banken.

• voorzieningen: ziekenverzorging en onderwijs voor 
steeds meer mensen toegankelijk. post-, telefoon- en 
telegraafkantoor.

RuImtelIjke eRfenIs
RuImtelIjke stRuCtuuR
• huidige begrenzing door ingebruikneming voormalige 

vesting: wonen, verkeer.
• de ruimtelijke erfenis van industrialisatie betekende 

een modernisering van het stadsbeeld: verbeterde 
infrastructuur, verfraaide openbare ruimte.

• uitbreidingen richtten zich in toenemende mate naar 
buiten (aan stadsgracht, langs radialen) in plaats van 
alleen aan de bestaande hoofdstructuur. 

HIstORIsCHe BeBOuwIng
• in de tweede helft van de negentiende eeuw werd 

gesloopt en verbouwd door bovenlaag van de 
Eindhovense bevolking. door hun pragmatische 
instelling is weinig bewaard van voor de tweede helft  
negentiende eeuw.18 uit de periode erna zijn wel een 
aantal voorname huizen en enkele fabriekspanden 
bewaard gebleven.

• als gevolg van de katholieke emancipatie en de 
bevolkingsgroei worden grote neogotische kerken 
gebouwd.

• de centrumfunctie van Eindhoven komt tot uitdrukking in 
het gebouw van de rechtbank aan het stratumseind.

• de waag verhuist naar de paradijslaan, op de hoek van 
de markt verrijst een bankgebouw.

• deel van een voormalige lucifersfabriek achter de 
vestdijk.

ICOnen
• philips’ gloeilampenfabriek, Emmasingel 31. 
• catharinakerk (1867).
• paterskerk (1896).
• voormalig ptt-kantoor, hoek keizersgracht/vrijstraat 

(d.E.c. knuttel/rijksbouwmeester in het tweede 
district, 1907).

• panden aan de markt.
• gerechtsgebouw (1841-1842, al vanaf 1818 op deze 

plaats), stratumseind 32.
• herenhuizen en villa’s: rechtestraat 53, ten hagestraat  
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Textielfabriek
Smits & Bouw

Bazar 
Nationale

1816, de Bouw

Binnenziekenhuis aan de rozemarijnstraat 
(later Jan van lieshoutstraat), ca. 1910

omstreeks 1900, mignot en de Block aan de 
kanaalstraat.

1906, Bazar national hoek markt en Jan van 
hooffstraat. 

omstreeks 1910, postkantoor  aan de 
keizersgracht. 

2 (huize ravensdonck, 1830), ten hagestraat 9, 11 en 
13, keizersgracht 15 (p.J.h. cuypers,1880), hoekpand 
stationsplein/dommelstraat.

• centrale Boerenleenbank, dommelstraat 9, voormalig 
bankgebouw marktstraat.

• concertzaal Eindhovensch mannenkoor, stratumseind 
23 (1880, nu café thomas).

wOensel

stRatum

tOngelRe

> kaart getekend op basis van 
kadastralekaart Eindhoven 1832, 
gemeente Eindhoven.
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1920-1944: cEntrum van groot EindhovEn
COntext
om de snelle groei te kunnen bolwerken, werden in 1920 
gestel en Blaarthem, strijp, woensel, tongelre en stratum 
geannexeerd. dit betekende dat de oude stad Eindhoven 
een binnenstad was geworden en dat het verzorgingsgebied 
werd vergroot. om de annexatie in goede banen te leiden 
en de relatie tussen stad en dorpen te verbeteren, werden in 
de loop van deze periode verschillende uitbreidingsplannen 
gemaakt, waarin verschillende ideeën over de rol van het 
centrum werden geïntroduceerd. de drie belangrijkste 
discussiepunten waren of (en zo ja, hoe) het centrumgebied 
vergroot moest worden, hoe de verkeersfuik van het noord-
zuidverkeer opgelost moest worden en, tenslotte, hoe er een 
structurele verbinding gelegd kon worden tussen de dorpen 
en het centrum.19

het plan dat J.th.J. cuypers en l.J.p. kooken in 1918 
opstelden om de op stapel staande annexatie te 
begeleiden, behandelde groot Eindhoven voor het eerst 
als een geheel.20 het plan introduceerde functiegebieden, 
waarbij de binnenstad werd gezien als centrum voor 
stedelijke voorzieningen met zaken als het raadhuis, een 
arbeidsbeurs, een concertgebouw en een politiebureau. 
om daarvoor plaats te maken, moesten industrie en 
arbeiderswoningen uit het centrum verdwijnen. door de 
aanleg van twee ceintuurbanen zou de binnenstad vergroot 
en beter bereikbaar worden. tegelijk werd ruimte gecreëerd 
voor woningbouw tussen de radialen. zo was de binnenstad 
in feite de spin in het web van omliggende radialen 
en tangenten, een idee dat nog tot ver na de tweede 
wereldoorlog de plannen zou beïnvloeden.21

de praktijk was intussen dat de grondprijzen verder 
stegen, wat de uitvoering van plannen bemoeilijkte. het 
verplaatsen van industrie kon niet, omdat de gemeente 
geen alternatieven bood.22 in de binnenstad kregen 
steeds meer panden een commerciële functie. ze werden 

het monument voor de sint Joriskerk in stratum, opgericht bij de 
annexatie in 1920. [EiB]

de binnenstad van Eindhoven, 1925. rechsboven de markt (1), 
daaronder het Binnenziekenhuis (2) en de smalle haven (3), 
linksonder de Catharinakerk (4) en het Begijnenhof (5). [EiB]

kaart uit 1932. goed te zien is de 
verdichting aan de radialen, vooral in de 
Bergen en Woensel. [EiB]

1

2

3

4

5
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verbouwd of gesloopt om plaats te maken voor winkels 
met bovenwoningen. ook vestigden na de v&d nog meer 
filialen van grootwinkelbedrijven zich in de stad, zoals 
c&a en hEma. de plannen die volgden, en nagenoeg 
dezelfde doelstellingen hadden (bijv. het plan van directeur 
gemeentewerken g.c. kools) werden ingehaald door de 
praktijk.23 Er werd externe hulp gevraagd om de impasse 
te doorbreken. p. Bakker schut, directeur van de dienst 
stadsontwikkeling in den haag, werd daartoe in 1927 
om advies gevraagd. hij stroomlijnde de doelen van de 
gemeente en stelde concrete oplossingen voor. Eén 
ringbaan was volgens hem voldoende, mits de nieuwe 
binnenring goed genoeg aansloot op de radialen. de 
binnenstad was in zijn ogen te vol, zodat zoveel mogelijk 
buiten de stad gebouwd moest worden, met name industrie. 
Juist de daardoor vrijkomende terreinen zouden ruimte 
kunnen bieden voor meer grootschalige voorzieningen 
zoals het stadhuis. hij nam dan ook de beslissing tot 
het bouwen van een nieuw stadhuis op één van die 
terreinen, de studentenwei, dat nabij het religieuze 
centrum (de catharinakerk) lag en goed bereikbaar was 

over de nieuwe kleine binnenring.24 pas in 1938 werd 
een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuw stadhuis, 
die de leidse architect ir. J.a. van der laan won. vooral 
stedenbouwkundig zat het ontwerp sterk in elkaar. in 
1940 kreeg hij de definitieve opdracht; door oorlog en 
wederopbouw liet de uitvoering echter nog lang op zich 
wachten.25

het plan kools bleef vigerend, maar aan de uitvoering 
van de maatregelen die Bakker-schut voorstelde werd 
spoedig begonnen. de stadsgracht langs de Emmasingel, 
de keizersgracht en de vest werd in 1928-1929 gedempt. 
dit lukte slechts deels: de tabakfabriek van mignot & de 
Block hield de doorbraak van de vestdijk tegen omdat de 
uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf daarmee beperkt 
werden. ook tot de demping van de oude stadsgracht werd 
al in 1928 besloten, maar door problemen met leerfabriek 
keunen werd deze pas veel later, in 1953, uitgevoerd. toch 
werd door de gedeeltelijke demping het centrumgebied 
vergroot, verdween de barrière van het water en ontstonden 
stadsstraten met mogelijkheden voor stedelijke functies. om 

de relatie tussen de centrale centrumas (demer etc.) en 
nieuwe omliggende straten te verbeteren werd in 1929 de 
hooghuisstraat aangelegd. 26

intussen bleven er plannen gemaakt worden. door de 
stagnerende economie kreeg de casseres met zijn plan 
uit 1929, dat uitging van de eerdere plannen maar de 
verkeerscirculatie daarin nog verder wilde verbeteren, 
nauwelijks voet aan de grond.27 in een rapport uit 1935 
blikte directeur gemeentewerken kools terug op de 
plannenmakerij en het geringe succes ervan. hij weet het 
aan een zwak grondbedrijf, waardoor uitbreidingsplannen 
niet volgens plan en termijn konden worden uitgevoerd. 
hij pleitte voor een nieuw systeem van grondexploitatie, 
maar zou daar pas ver na de tweede wereldoorlog gehoor 
in vinden. ook de belangrijkste planonderdelen die nog 
steeds niet tot uitvoering waren gebracht, de voltooiing van 
de binnenring en de aansluiting van de radialen daarop, 
kwamen pas na de oorlog gereed; ondanks een laatste 
uitbreidingsplan gemeentewerken uit 1940.28

de studentenwei in 1925, hier nog gebruikt als gemeentewerf, vlak voordat het gebied werd 
aangewezen voor de vestiging van het stadhuis. [EiB]

de binnenstad gezien vanaf het zuidwesten, 1934. in het oosten is langs het kanaal grootschalige industrie te zien, de 
voorbode van het grotendeels verdwijnen van de industrie uit de binnenstad. [EiB]
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RuImtelIjke kaRakteRIstIek
stRuCtuuR
• verdere uit- en inbreiding van bebouwing langs 

hoofdstraten.
• mondjesmaat verbetering verbinding binnenstad en 

vroegere randgemeenten.
• verdichting gebieden tussen hoofdstructuren.
• dempingen: keizersgracht, Emmasingel, deel van de 

vest (1928/29).
• keuze voor studentenwei als locatie stadhuis.
• aanleg hooghuisstraat om verbinding centrale as en 

binnenring te verbeteren.

BeBOuwIng
• uitbreiding bestaande bebouwing.
• vernieuwing en vergroting panden, woonhuizen worden 

winkels met bovenwoningen.  
• plannen voor voorzieningen zoals nieuw raadhuis, 

politiebureau en schouwburg in het centrum.
• nieuwe panden van grootwinkelbedrijven.
• tramremise wordt ontmanteld en vervangen door 

woningbouw (1940).

funCtIes
• wonen steeds meer buiten het centrum.
• winkelbestand neemt toe en specialiseert.
• Fabrieken aan randen en in gebied rond smalle haven/’t 

college.

< kaart getekend op basis van kaart Eindhoven 1921, 
gemeente Eindhoven.
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RuImtelIjke eRfenIs
RuImtelIjke stRuCtuuR
• noord-zuidroutes worden in deze periode gebruikt voor 

nieuwe plannen. 
• industrialisering ging sneller dan doorvoering plannen, 

stad groeide uit zijn voegen.
• Binnenring op gedempte grachten.
• locatie nieuw stadhuis bepaald.

HIstORIsCHe BeBOuwIng
• Bebouwing voegt zich grotendeels in het bestaande 

weefsel (markt, rechtestraat, stratumseind).
• woningbouw aan de tramstraat. 
• het van abbemuseum (kropholler, 1936).
• de admirant (d. roosenburg, 1926).

ICOnen
• het van abbemuseum (kropholler, 1936).
• de admirant (d. roosenburg, 1926).
• schoolvleugel met studentenkapel augustinianum (dom. 

paul Bellot, 1923-1925).

> kaart getekend op basis van verwoeste bebouwing 
oorlogshandelingen Eindhoven 1944, gemeente Eindhoven.
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1944-1965: dE wEdEropBouwstad
COntext
in de tweede wereldoorlog werd de binnenstad van 
Eindhoven meermalen getroffen door bombardementen. 
hoewel de fabrieken van philips het belangrijkste doelwit 
waren - het bedrijf was ingeschakeld bij de duitse 
oorlogsindustrie – was er bij het zwaarste bombardement 
in december 1942 veel nevenschade. Behalve een groot 
deel van de philipsfabrieken werden ook de belangrijkste 
spoorwegovergang, het belangrijkste winkelgebied, de 
demer, en het gebied rond de Fellenoord verwoest. ook 
liepen de Emmasingel en andere plekken schade op. Bij 
het duitse bombardement van 19 september 1944, een dag 
na de bevrijding van Eindhoven, werden in de binnenstad 
vooral delen van de rechtestraat, het stratumseind, de 
vestdijk en ‘t college verwoest.29 de catharinakerk werd 
beide keren getroffen. 

de wederopbouwplannen hadden enerzijds herstel 
en opbouw van de stad tot doel, anderzijds werd de 
vooroorlogse ambitie om het verkeer rondom en naar 
de binnenstad te verbeteren voortgezet. al in december 
1942 kreeg architect J.a. van der laan, winnaar van de 
stadhuisprijsvraag, opdracht voor een wederopbouwplan.30 
van der laan deelde het plan (dat in 1946 werd 
gepresenteerd) op in een plan noord (waarin de nadruk lag 
op de verkeersdoorstroming en de cityvorming) en een plan 
zuid, waarin het gewenste representatieve karakter van de 
binnenstad werd vastgelegd.31 de scheiding kenmerkte van 
der laans idee over de stad: hij verwachtte dat Eindhoven 
nooit een sterk stedelijk karakter zou krijgen, maar erkende 
de noodzaak van oplossingen voor structurele ruimtelijke 
vraagstukken.32 de wederopbouwwerkzaamheden 
begonnen in oktober 1949 op de demer.33 de bouw ging 
langzaam, winkel voor winkel, wat veroorzaakt werd door 
bezwaren van de middenstand tegen de dure bouwgrond. 
deze werd geleidelijk uitgegeven aan particulieren, die ieder 
met hun eigen architect lieten bouwen – wel onder strenge 

supervisie van van der laan. omdat deze werkwijze veel 
tijd in beslag nam, werd voor de hermanus Boexstraat, de 
nieuwe straat die parallel aan de demer was gepland, een 
hele andere aanpak verkozen: de rotterdamse architect 
ir. J.w.c. Boks ontwierp bijna de gehele straat in één keer. 
het blok herbergde dertig winkeliers in winkels waarvan de 
ruimtebegrenzing geen constructieve waarde had en flexibel 
gewijzigd kon worden, net als bij de rotterdamse lijnbaan 
(van den Broek en Bakema, 1949-1953). het blok was 
gereed in 1956 en werd in 1957 feestelijk geopend.34

de grootste ingreep in het plan van van der laan was het 
verleggen van het spoor in noordelijke richting, waardoor 
een deel van woensel bij de binnenstad werd gevoegd en 
in de binnenstad meer ruimte kwam voor de bouw van een 
nieuw station, kantoren en winkels. de ontwikkeling van 

het hierdoor ontstane demerplein, later 18 septemberplein 
genoemd, lag grotendeels in particuliere handen. Een 
zwitserse ontwikkelmaatschappij kocht de grond ten 
noorden van het plein om er een groot warenhuis te 
bouwen, naar ontwerp van het amerikaanse bureau morris 
ketchum. door misstanden trok de gemeente de vergunning 
in; het plan werd in 1963 verkocht aan de Bijenkorf. het 
uitermate functionele pand werd in opdracht van het 
warenhuis van een opvallende gevel in groen natuursteen 
voorzien door de italiaanse architect gio ponti. het gebouw 
ten westen van de Bijenkorf werd ingericht als bazar-
achtige winkelgalerie, de twee panden werden verbonden 
door de winkel van perry van der kar, later perry sport. het 
tussenliggende plein werd ingericht met bankjes en kunst 
van mario negri.35 langs het complex voerde een tunnel 
onder het spoor door naar het achtergelegen parkeerterrein. 

de verwoeste demer in 1942. op de achtergrond het hoofdkantoor van 
Philips en de Lichttoren. [EiB]

schadekaart van de bombardementen 1940-1944. in zwart is de totaal 
verwoeste bebouwing. [Oorschot, deel 2]
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het was één van de drie doorgangen naar het noorden, die 
een einde maakten aan de barrière tussen het centrum en 
het stadsdeel woensel. dit betekende een grote verbetering 
voor het doorgaande verkeer in de noord-zuidrichting. van 
der laan vergrootte de bereikbaarheid van de binnenstad 
door de binnenring te voltooien. achter het hoofdkantoor 
van philips moest de nieuwe Emmasingel de binnenstad 
omsluiten, wat uiteindelijk niet werd gerealiseerd. nadat 
de al vóór 1940 geplande verlenging van de vestdijk naar 
de hertogstraat was gerealiseerd, werd de wal met de 
stratumsedijk verbonden door aanleg van de pc hooftlaan. 
daarnaast waren ook nog enkele doorbraken nodig, 
onder meer in het gebied rond de catharinakerk en het 
toekomstige stadhuis, waar twee geheel nieuwe pleinen 
aangelegd zouden worden. het Binnenziekenhuis maakte in 
het plan plaats voor culturele voorzieningen.36

het wederopbouwplan en de uitvoering ervan werden 
gemengd ontvangen. Enerzijds werd van der laan verweten 
geen duidelijke visie te hebben op het aanhelen van de 
historische binnenstad. ook op het gebied van het verkeer 
wist van der laan niet aan de eisen van de tijd te voldoen. 
de belangrijkste herziening van het plan vond plaats in 
1953, waarbij het verkeer een leidende rol kreeg in de 
binnenstad. de voormalige gracht moest volgens het plan 
verbreed worden voor het verkeer, evenals de kerkstraat, 
de ten hagestraat en de Jan van lieshoutstraat.37 deze 
koerswijziging van de gemeente leidde ertoe dat van der 
laan zijn functie als supervisor van de wederopbouw in 
1957 neerlegde. hij bleef wel architect van het stadhuis, dat 
volgens van der laan de kern van de stedenbouwkundige 
plannen voor het zuidelijk centrumgebied vormde. het 
eerste deel van der laans ontwerp werd uitgevoerd tussen 

1949 en 1952, en in gebruik genomen als noodsecretarie. 
de architectuuropvatting die hierin tot uiting kwam was 
in de ogen van een aantal raadsleden en Eindhovense 
architecten echter te dogmatisch en traditioneel. van der 
laan wijzigde het oorspronkelijke ontwerp in 1958 radicaal: 
het stadhuis kreeg een veel modernere verschijningsvorm. 
pas in 1965 werd gestart met de bouw van het nieuwe 
stadhuis.38

door de sterke economische groei die Eindhoven in de 
naoorlogse periode doormaakte, werd in 1965 ingeschat 
dat de stad wel eens zou kunnen uitgroeien naar 400.000 
inwoners, meer dan een verdubbeling van het toenmalige 
bevolkingstal. de infrastructuur met een grootstedelijk 
karakter vroeg om hoogbouw in hoge dichtheden, maar de 
bebouwing in het centrum van Eindhoven had een beperkt 

het wederopbouwplan van van der laan (1946) waarbij de vooroorlogse 
structuur grotendeels bewaard bleef. [GE]

De Rechtestraat, gezien vanaf de verwoeste Demer. [GE] lodewijks, c&a en de demer in aanbouw, ca. 1949. het spoor is nog niet verplaatst, de 
grond voor het nieuwe station is al bouwrijp gemaakt. [GE]
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aantal bouwlagen en een relatief lage dichtheid. van der 
laans idee over stedelijkheid werd dus ingehaald.39 het 
grootstedelijke aanzien stak in de periode tot 1965 al wel 
af en toe de kop op, voornamelijk aan de randen. Een 
goed voorbeeld hiervan is hotel cocagne waarbij philips 
de grootste aandeelhouder was. van gemeentewege 
werd de grootstedelijkheid geïmplementeerd door het 
Basisplan uit 1964, dat weliswaar gebaseerd was op de 
wederopbouwplannen, maar waarin ideeën over verkeer en 
cityfuncties veel verder en ingrijpender waren uitgewerkt.40

RuImtelIjke kaRakteRIstIek
stRuCtuuR
• Binnenstad vergroot met deel van woensel door 

verlegging spoor: 18 septemberplein en piazza/
Bijenkorf.

• de structuur van de demer werd grotendeels behouden, 
maar wel enigszins rechtgetrokken. Erachter 
expeditiehoven. de inrichting van de demer was die 
van verkeersstraat, met aan weerszijden trottoirs.

• aanleg hermanus Boexstraat.
• op de kruising van de noord-zuid-as van het centrum 

en de dommel werd een plein aangelegd voor het te 
bouwen stadhuis.

• de stadhuisbouw gaf eindelijk de doorslag voor de 
demping van de stadsgracht (1953); daarnaast werd de 
loop van de dommel (1954) verlegd.

• aanleg p.c. hooftlaan als sluitstuk binnenring.
• verbreding kerkstraat en ten hagestraat.
• dommelbruggen stratumseind en vestdijk.

BeBOuwIng
• pandsgewijs aan de demer.
• grotere bebouwing aan de pleinen (demerplein/piazza, 

18 septemberplein) en aan de randen, met name 
oostelijk: hotel cocagne.

• panden c&a en lodewijks markeerden entree nieuwe 
demer en lodewijks markeerde ook entree nieuwe 
Emmasingel.41

• Bouw van de eerste vleugel van het nieuwe stadhuis 
aan het stadhuisplein.

• nieuwe noordwand kerkstraat door verbreding.
• kantoorpanden Begijnenhof (pm - moet nog aangepast 

worden in bouwfasenkaart).
• voor de verbreding van de kerkstraat , waarvan het 

laatste stuk niet werd gerealiseerd werd de synagoge 
gesloopt.

funCtIes
• winkels: 18 septemberplein, demer, rechtestraat, 

hermanus Boexstraat, nieuwstraat.
• horeca: markt.

linksboven: hermanus Boexstraat, vlak na oplevering in 1959. rechtsboven: de eerste vleugel van het stadhuis in oorspronkelijk ontwerp, 1951. 
Linksonder: De entree van de Demer op het 18 Septemberplein, 1955. Rechtsonder: Hotel Cocagne in 1966. [EiB]
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stadhuis

• cultuur: gepland op binnenziekenhuisterrein, tot dan toe 
voornamelijk buiten plangebied (schouwburg, p.o.c.

• overheid: stadhuis, kantongerecht.
• industrie: op de trijpfabriek van leo schellens aan de 

vestdijk na, verdween na de oorlog de industrie langs de 
dommel en de stadsgracht.

RuImtelIjke eRfenIs
RuImtelIjke stRuCtuuR
• doorgetrokken Binnenring.
• Noord-zuidstructuren: definitieve verbinding met Woensel 

door hoogspoor.
• oost-weststructuren: 18 septemberplein.
• hermanus Boexstraat.
• structuur rond stadhuisplein, inclusief ‘as’ richting vestdijk 

met daaraan kantongerecht en (later) dEla-gebouw.

BeBOuwIng
• stedenbouwkundige context van het stadhuis, eerste 

vleugel. 
• Bebouwing aan oostrand: hotel cocagne.
• Bebouwing aan noordrand: demerplein/18 

septemberplein.
• winkels aan de demer, herstellen van schade 

rechtestraat/stratumseind.
• verbouwing/uitbreiding fabriek leo schellens.
• Bebouwing rond Begijnenhof (1962)
• Bebouwing hoek stationsplein/vestdijk. 

ICOnen
• hotel cocagne (1962)
• Bebouwing demer/18 septemberplein/hermanus 

Boexstraat.
• kantongerecht, stadhuisplein/oude stadsgracht (J. 

Krüger, 1964, Designhuis).
• stadhuisvleugel, stadhuisplein (J.a. van der laan, 1949-

> kaart getekend op basis van kaart Eindhoven 1961, 
gemeente Eindhoven.
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1965-1985 dE grootstEdEliJkE stad
1952, nu gerechtsgebouw).

COntext
in 1969 werden zowel de nieuwe Bijenkorf als het 
nieuwe stadhuis geopend. dat betekende echter niet dat 
de binnenstad klaar was. al in het begin van de jaren 
zestig werd duidelijk dat het centrum, alle uitbreidings- 
en wederopbouwplannen ten spijt, de beoogde 
grootstedelijkheid (verkeer, voorzieningen, maar ook 
uitstraling) niet kon waarmaken. die moest overeenkomen 
met de positie van Eindhoven als grootste stad van noord-
Brabant en vestigingsplaats van multinational philips, maar 
het tegenovergestelde was het geval: de city was klein 
en het winkelfront telde slechts 2869 meter, vergeleken 
met steden als utrecht (4612 meter) en groningen 
(4320 meter) zeer karig.  het Basisplan Binnenstad uit 
1964 zou de verkeerstoevoer enigszins verbeteren door 
het Binnenziekenhuis af te breken ten gunste van een 
verbreding van de vestdijk en city-functies, maar het 
plan was in feite een samenvatting van alle voorgaande 
plannen.42  

naar aanleiding van de kritiek op het basisplan ging 
de gemeente op zoek naar nieuwe manieren om van 
de binnenstad van Eindhoven een echte city te maken. 
Een nieuw plan moest zorgen voor het sluitstuk van de 
wederopbouw, zo zei ir. a.J. kuperus, hoofd van de afdeling 
stedenbouw: ‘…in het hartje van de stad, daar ziet het er 
maar povertjes uit als u even een zijstraat inslaat. droevig, 
zult u zeggen. nee, gelukkig zeggen wij! gelukkig, want het 
biedt nog zoveel mogelijkheden. nu de ergste woningnood 
is gelenigd (…) wordt het tijd om daadwerkelijk te gaan 
zorgen voor dat toetje van de stad.’43 met het ‘toetje’ doelde 
hij op het plan waartoe het rotterdamse architectenbureau 
van den Broek en Bakema opdracht had gekregen. in dit 
plan werd wonen weer onderdeel van de binnenstad, het 
gebruik geïntensiveerd en een oplossing geboden voor de 
parkeerproblemen die waren ontstaan door de toename 

van automobiliteit. Een belangrijk onderdeel van het plan 
was het zogenaamde ruggengraat- of ribgebouw: een 
multifunctionele megastructuur van 400 meter lang, die 
van de markt tot de dommel een ‘ruggengraat met allure’ 
zou vormen. parkeren moest ondergronds, zodat de ruimte 
erboven optimaal benut kon worden voor city-functies.44 

na kritiek van bevolking en politiek werd het plan in 1967 
afgekeurd. argument was dat het plan ‘niet voldoende 
waarborgen [bood] voor een goede stedenbouwkundige 
conceptie van de binnenstad, inzake de bebouwingshoogte 
en bebouwingsintensiteit, de parkeermogelijkheden en de 
bewoningsmogelijkheden.’45 na enkele aanpassingen en 
een betere fasering (aanvang bouw ruggengraatgebouw 
in 1973, voltooiing ervan in 1990) werd het plan in 1969 
alsnog goedgekeurd. intussen werden al afzonderlijke 
bestemmingsplannen gemaakt voor bijvoorbeeld het 
hooghuis, één van de markeringspunten die van den Broek 
en Bakema op de flanken hadden gepland.46

Boven: de binnenstad gezien vanaf het noorden. het gebied rond de smalle 
haven is al gesloopt, wat ruimte bood voor een groot plan als het cityplan. 
Onder: de bebouwing van de Smalle Haven, vlak voor sloop.  [EiB]
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de kritiek bleef echter aanhouden. Bestuurders, bewoners, 
winkeliers, maar ook andere ontwerpers lieten steeds 
luider van zich horen. de belangrijkste bezwaren waren 
de massaliteit, de nadruk op automobiliteit en het feit dat 
het plan niet ontworpen was door een Brabantse architect, 
waardoor Eindhoven een stad ‘zonder eigen karakter’ zou 
worden. daarbij speelde ook dat historische bebouwing 
als huis ravensdonck en panden aan het stratumseind 
gesloopt zouden moeten worden. het idee dat het 
bestaande centrum een eigen charme had en niet een 
verlengstuk van de moderne philipsfabrieken hoefde te zijn 
kreeg steeds meer steun.47

teach-ins, een tentoonstelling in het van abbemuseum 
en beroep- en bezwaarschriften mochten niet baten. 
uiteindelijk werd in 1974 het bestemmingsplan per 
koninklijk Besluit afgekeurd. dit terwijl de uitvoering al 
in gang was gebracht: hele gedeelten waren inmiddels 

gesloopt, zoals het oude stadhuis aan de rechtestraat 
in 1967 en villa Fens aan de keizersgracht in 1968. het 
Binnenziekenhuis volgde in 1973. aspecten van het plan, 
‘postzegelplannen’, werden wel uitgevoerd: het hooghuis, 
volgens Bakema ‘zoal niet de hoeksteen dan toch de 
flanksteen van de nieuwe Eindhovense city’ werd in 
1972 voltooid. het programma bestond uit veertien lagen 
kantoren en een ‘terrasvormig opklimmende onderbouw’ 
van twee en drie lagen waarin winkels, vergaderruimtes en 
een beheerderswoning waren ondergebracht. Eronder was 
een parkeerkelder voor zo’n 250 auto’s. stedenbouwkundig 
moest het plan ‘de toegang tot de city vanaf het noorden en 
westen’ vormen; uiteindelijk werd het hooghuis het enige 
tastbare overblijfsel van het cityplan van van den Broek en 
Bakema.48  

ondanks het niet ten uitvoer brengen van het ribgebouw, 
heeft het cityplan grote invloed gehad op het denken 
over de binnenstad. de ideeën van met name Bakema 

maquette van het cityplan. het noorden, met een verkeerstunnel 
onder het 18 septemberplein, ligt rechts. het ruggengraatgebouw 
doorsnijdt de binnenstad van Markt tot Dommel. [Schippers 2007]

met de tentoonstelling in het van abbemuseum werd vergeefs getracht draagvlak 
te verwerven voor het cityplan. Boven: bezoekers bij de maquette. rechts: Jo 
van den Broek (met de handen in de zakken) bij de maquette.  [Schippers 2007]
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gingen over het terugbrengen en mengen van de functies 
in de binnenstad, die in de modernistische stad uit elkaar 
waren getrokken. de woonfunctie was daarbij onmisbaar. 
het parkeerprobleem dat van den Broek en Bakema 
signaleerden werd nadien maar mondjesmaat opgelost 
door de vrijgekomen ruimte van het binnenziekenhuis als 
parkeerplaats, heuvel genoemd, te gebruiken. ook de 
tegengestelde reacties die het plan teweeg bracht kregen 
steeds meer invloed. zo vond in 1972 de tentoonstelling 
‘de straat, vorm van samenleven’ plaats in het van 
abbemuseum. de tentoonstelling vroeg aandacht voor het 
belang van de straat als ontmoetingsruimte, in tegenstelling 
tot gebruik als ‘verkeersriool’.49 daarnaast groeide het 
besef van de historische kwaliteiten die de binnenstad 
bezat. de gemeente participeerde in deze ontwikkeling 
door in de ontwikkelingsschets 1977-1980 ‘het verrichten 
van activiteiten teneinde de aantrekkingskracht van de 
Eindhovense binnenstad als regionaal koopcentrum verder 
te vergroten’ op te nemen.50 Begin jaren zeventig werd de 
stichting stadbeeld opgericht, om de gemeente te adviseren 
over besteding uit het fonds stadsverfraaiing.51 

De Rechtestraat in 1895, 1960 [GE] en 
omstreeks 1983 [EiB]. Op de laatste is 
het oude raadhuis gesloopt. Elke periode 
kent zijn eigen inrichting: kinderkopjes 
en trottoirs in 1895, klinkers in 1960 
en betontegels met een motief in 1980 
(aangelegd in 1968). opvallend zijn ook 
de pui-aanpassingen, waarbij de panden 
steeds minder goed ‘met de benen op de 
grond’ staan.  

de binnenstad in 1980, gezien vanuit het zuidoosten. het heuvelterrein en de smalle haven zijn ingericht als parkeerplaatsen. het stadhuis, het 
Hooghuis, de Bijenkorf en het DELA-gebouw zijn de markante begrenzingen van de binnenstad. [EiB]
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RuImtelIjke kaRakteRIstIek en 
eRfenIs
stRuCtuuR
• grote gaten in het stedelijk weefsel door sloop 

Binnenziekenhuis (1973), smalle haven (geleidelijk in 
de jaren zestig) en mignot en de Block/philip morris 
(tussen vestdijk en mariënhage, 1982).

• winkelpromenade in 1968: autovrije demer, 
rechtestraat, hermanus Boexstraat en vrijstraat. 
ging gepaard met nieuwe inrichting openbare ruimte: 
betontegels met accenten van natuursteen. 

• in 1981 werden ook de markt en de nieuwstraat autovrij. 

BeBOuwIng
• Bankgebouw wal/stadhuisplein (1977, kraaijvanger 

architecten, rotterdam).
• voltooiing Bijenkorf en het stadhuis (1969).
• hooghuis, groene toren (1972).
• mei ling, park plaza hotel vestdijk/Bilderdijklaan (1980).
• de Bleek, hoek stratumsedijk/ Bleekweg (1976).
• Bebouwing stationsweg
• dEla-gebouw.

funCtIes
• dommelstraat en stratumseind in toenemende mate 

horecastraten.
• ideeën over wonen in binnenstad, nog niet uitgevoerd.

ICOnen
• warenhuis de Bijenkorf (g. ponti, 1969).
• stadhuis (J.a. van der laan, 1969).
• hooghuis (van den Broek en Bakema, 1972). 

> kaart getekend op basis van kaart Eindhoven 1980, 
gemeente Eindhoven.
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1985 - huidigE situatiE: dE vEElziJdigE stad
COntext
‘Eindhoven. Een kille, onpersoonlijke stad met een 
centrum dat sinds de tweede wereldoorlog steeds meer 
verkommerd is.’52 zo werd in een volkskrantartikel uit 1988 
de situatie waarin Eindhoven verkeerde beschreven. het tij 
was echter kerende. voor de gaten die in de voorgaande 
decennia waren gevallen in het stedelijk weefsel werden 
vanaf 1985 concrete plannen opgesteld, prijsvragen 
uitgeschreven en miljoenenbudgetten vrijgemaakt. af en 
toe werd de behoefte aan een grootstedelijke city nog geuit, 
maar steeds meer werd duidelijk dat een prettig beleefbare 
stad, die ruimte bood voor wonen, winkelen en werken, 
het belangrijkst was. het document ‘overwegingen bij 
de verschijningsvorm van Eindhoven’ uit 1984 van ir. a.J. 
kuperus, dienst stadsinrichting, lag hieraan ten grondslag.53

in plaats van één idee te implementeren voor een 
complete city, werd besloten de binnenstad per gebied 
aan te pakken. de heuvel galerie, de invulling voor het 
Binnenziekenhuisterrein, was van die plannen het eerste en 
meteen het meest besproken. met een programma van een 
muziekcentrum, kantoren, winkels en bijna tweehonderd 
woningen werd het plan in het eerdergenoemde 
volkskrantartikel aangeduid als ‘Eindhovens laatste kans 
om van het etiket af te komen een wat kille, onpersoonlijke 
stad te zijn.’54 nadat een plan waarbij de markt grotendeels 
zou verdwijnen door bezwaren vanuit de bevolking was 
afgeketst, werd aan de duitse architect walter Brune 
gevraagd een nieuw ontwerp te maken. hij typeerde 
Eindhoven als een ‘jonge en dynamische stad met 
vernieuwende potentie’, wat overigens niet betekende dat 
alles meteen plat moest: een groot deel van de markt bleef 
in zijn plannen behouden. de fractie van het cda vond 
dat echter niet genoeg en huurde een gentse deskundige 
in, die tot de slotsom kwam dat sloop niet de oplossing 
was: ‘de andere tijden hoeven niet kapot.’55 in 1990 ging 

een deel van de oostwand toch neer, al bleef de markt 
behouden en werden ook drie panden in de gevelwand 
van de heuvelgalerie geïntegreerd. Er werd echter niet 
gebouwd voordat er opgravingen werden gedaan onder 
de bouwterreinen, waarbij veel waardevolle informatie over 
het middeleeuwse Eindhoven boven de grond kwam.56 in 
1993 werd het bejaardentehuis ravenshof, het laatst nog 
overgebleven gebouw van het Binnenziekenhuis, gesloopt. 

   
het tweede op te vullen gat, het gebied rond de smalle 
haven, was in de jaren zestig gesaneerd en had sindsdien 
braak gelegen. in 1990 kreeg architect Jo coenen opdracht 
een masterplan te maken voor het gebied, waarin het 
accent zou liggen op wonen. in het zuidelijke deel plande hij 
twee wijkjes, medina en caverna, die zowel de relatie met 
de stedelijkheid van het stratumseind aan moesten gaan 
als een rustig woongebied, waar stedelijk rumoer buiten 
bleef. tegelijkertijd werd de omliggende ruimte, samen met 
buurpand dEla, aangepakt om het gebied aantrekkelijker 
te maken voor bewoners, bezoekers en wandelaars langs 
de dommel.57 het noordelijke deel van de smalle haven 
werd door coenen zelf ontwerpen, met de vesteda-toren 
(voltooid in 2006) als hoogtepunt.

in deze periode werden verschillende fabrieksterreinen 
ontsloten en opengesteld. zo konden afgesloten enclaves 
aan de publieke ruimte van de stad worden toegevoegd 
(zoals delen van het phillipsterrein aan de Emmasingel en 
het voormalige terrein van phillip morris tussen de vestdijk 

De Smalle Haven in 1999. [EiB]

Het Heuvelterrein tijdens de archeologische opgravingen in 1989. [EiB]

Studiemaquette masterplan Smalle Haven (1998). [GE]
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en de kanaalstraat).
de aandacht voor de openbare ruimte, die in de jaren 
zeventig opkwam, werd in deze periode voortgezet. vanaf 
1994 werden bijvoorbeeld uitgaansgebieden zoals het 
stratumseind, ‘Eindhoven op zijn broeierigst’, aangepakt 
door het houden van strenger toezicht, het plaatsen van 
openbare toiletten en het verwijderen van graffiti.58 in 
hetzelfde jaar werden de voetgangersgebieden bestraat 
met de kenmerkende rode steentjes. al snel kwam er echter 
kritiek, vooral omdat de straatprofielen hierdoor geheel 
verdwenen. slechts acht jaar na de bestrating, in 2002, was 
ook de verantwoordelijke wethouder de steentjes liever kwijt 
dan rijk omdat ze ‘toch niet de gewenste allure’ hadden.59 

Er werd steeds bewuster nagedacht over de impact van 
sloop, nieuwbouw en kunst in de binnenstad. zo werd 
in 1991 de manifestatie stad Beeld gehouden, waarbij 
‘werken aan de stad’ verbonden werd aan ‘reflectie op de 
stad’.60 in de bijbehorende essaybundel werd zowel de 
bestaande stad als zijn potentie beschouwd.61 in 1995 werd 
de commissie stadsbeeld opnieuw geformeerd. hun doel 
van de nieuwe commissie was niet langer de openbare 
ruimte te verfraaien, maar de verfraaiing onderdeel te laten 
zijn van de planvorming. dit leidde bijvoorbeeld tot het 
symposium ‘visies en verhalen’, een kruisbestuiving tussen 

kunstenaars, denkers, architecten en stedenbouwers. voor 
de binnenstad betekende dit, naast een aanzet tot een 
beleidsmatige mentaliteitsverandering, een visie op de 
Dommelzone door kunstenaar Niek Kemps, cultuurfilosoof 
rené Boomkens en ds landschapsarchitecten.62 in 2003 
werd daadwerkelijk begonnen met het opwaarderen van de 
dommel: de tunnelbakken werden verwijderd, de oevers 
weer groen gemaakt en in de stedenbouwkundige context 
(bijvoorbeeld in het masterplan smalle haven) werd 
gezocht naar goede verbindingen tussen de dommel en de 
binnenstad.63 

in 1996 werd één van de belangrijkste openbare ruimtes 
van de binnenstad, het 18 septemberplein, autovrij. 
daarnaast werd door architect m. Fuksas een plan gemaakt 
voor een flinke opwaardering van het sleets geworden plein. 
daarbij werd ook de belendende piazza werd aangepakt. 
de piazzagalerie functioneerde al jaren niet meer en 
werd, evenals het verbindende deel waar de perry sport 
huisde, in 2002 gesloopt. voor de galerie kwam een nieuw 
winkelcentrum in de plaats en het plein werd overdekt. het 
meubilair naar ontwerp van negri werd in 2011 verplaatst 
naar de oostzijde van de Bijenkorf.

ook al werden de gaten gevuld, er bleef te wensen over. 
in 2004 verscheen de visie centrumgebied, waarin 
meer mensen trekken naar de binnenstad, ze er langer 
laten verblijven en de waardering ervan verhogen als 
speerpunten werden gewaardeerd. de aanpak ‘het 
benutten van contrasten, een betere aanhaking van de 
binnenstadsrandzones, ruimte voor functies, verbeteren van 
de openbare ruimte en verbeteren van de bereikbaarheid’. 
ook het gebrek aan herkenbaarheid van historische 
structuren in het huidige stedelijk weefsel werd daarin 
erkend. de waarde van de herkenbaarheid van historische 
structuren werd ook in de visie openbare ruimte uit 2011 
benoemd: ‘de kunst daarbij is om een balans te vinden 
tussen cultuurhistorische juistheid en vitale actualiteit.’64 

Een impressie van caverna, onderdeel van het masterplan smalle haven, 
2001. [NAi]

Heuvel Galerie en in aanbouw zijnde Smalle Haven, ca. 2003. [NAi] Sanering van het Stratumseind: graffiti werd verwijderd en het toezicht verscherpt. [NAi]
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de ruggengraat van de binnenstad. links, van boven naar beneden: volderstraat/demer - rechtestraat - stratumseind begin twintigste eeuw. 
Rechts de huidige situatie, van boven naar beneden: Demer - Rechtestraat - Stratumseind. [Afbeeldingen links: RHCE]

vernieuwde piazza; vestedatoren, gezien vanaf stratumsedijk.

voor: de Blob op 18 septemberplein;  achter: de oude en nieuwe 
admirant.

vernieuwde dommeloevers. links de uitbouw van het van abbemuseum, 
rechtsachter het stadhuis.
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Pathé

RuImtelIjke kaRakteRIstIek en 
eRfenIs: 2011
stRuCtuuR
• lege gaten, gevallen door de sloop in de voorgaande 

periodes, zijn opgevuld door heuvel galerie en 
masterplan smalle haven.

• Stadhuisplein geflankeerd door Stadskantoor (1994).
• herinrichting voetgangersgebieden met rode steentjes 

(1994).
• parkeergarage onder stadhuisplein, plein heringericht 

(1996).
• ‘rode loper tussen kerk en kunst’ (1997).
• dommelzone/dommeltuinen (ecologische 

verbindingszone); dommel niet langer als grens maar 
als rivier door de binnenstad.

• doorbraak in stratumseind voor aanleg catharinaplein, 
verbinding tussen ten hagestraat/ heuvelgalerie en 
kerkstraat/catharinakerk.

• vernieuwing piazza/18 septemberplein.

BeBOuwIng
• woon-/werktorens: vestedatoren (Jo coenen, 2006), 

nieuwe admirant (dam & partners architecten, 2006). 
• herbestemming philipsgebouwen.
• uitbreiding van abbemuseum (opdracht 1991 aan abel 

cahen, in 2003 voltooid).
• vernieuwing piazza/18 septemberplein door m. Fuksas 

(vanaf 1997) met fietsenstalling en Blob (2010).
• Effenaar (mvrdv, 2005).
• pathébioscoop tussen dommelstraat en 

raiffeissenstraat.
• stadskantoor (1994).

funCtIes
• wonen (smalle haven, buurtje ten noorden van 

augustijnendreef).
• winkelen (heuvel galerie, the Blob). 
• uitgaan (nieuwe dynamo, nieuwe Effenaar, 

pathébioscoop dommelstraat).
• cultuur (‘rode loper’ tussen catharinakerk en dommel).

kaart getekend op basis van kaart huidige situatie, gemeente Eindhoven.
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2 ruimtEliJkE 
typEringEn van 
dE BEstaandE 
situatiE

de stad is meer dan alleen structuur, bebouwing en 
functies. ook het stratenpatroon, de verkaveling en de 
bebouwingstypologie maken deel uit van de beleving 
van de stad. na het verhaal van de ontwikkeling, wordt 
in dit hoofdstuk de bestaande situatie geanalyseerd. 
deze analyse dient als basis voor de waardering en de 
aanbevelingen in hoofdstuk drie.
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historischE 
structurEn
de historische structuur is in de huidige situatie van 
de binnenstad goed leesbaar. de oervorm van de 
binnenstad bestaat uit de historische ruggengraat demer – 
rechtestraat – stratumseind, omkaderd door de vroegere 
waterlopen: de vroegere stadsgracht langs de Emmasingel, 
de keizersgracht, de wal en de vestdijk en de dommel. 
deze lange lijnen in noord-zuidrichting worden doorsneden 
door de commerciële vrijstraat (van voor 1866), die 
doorloopt in de nieuwstraat  en de dommelstraat (beide van 
na 1866); en de voormalige kerken-as van de kerkstraat 
- ten hagestraat (beide van voor 1866). kenmerkende 
historische openbare plekken verankerd aan deze assen 
zijn de markt, het gebied rondom de catharinakerk (voor 
1866) en het stationsplein (na 1866). deze structuren 
laten door hun verkaveling, typologieën en bebouwing uit 
verschillende fasen een unieke historische gelaagdheid 
zien.

naast de belangrijkste structuren zijn op de kaart ook 
bijzondere plekken aangegeven, die niet meer (of niet 
meer in de oorspronkelijke staat) zichtbaar zijn in de 
hedendaagse stad. op de volgende twee pagina’s zijn vijf 
van deze verhalen uitgelicht.

1. woenselse poort
2. gestelse poort
3. nieuwe gestelse poort
4. synagoge
5. stadhuis
6. stratumse poort
7. kasteel
8. die haghe

9. waag
10. lindebomen
11. schuilkelders
12. oude catharinakerk
13. Bomscherven
14. watermolen
15. d’n Bouw
16. stenen huis

Gender

Spoorweg

Spoorweg

1-3

Grens Bestemmingsplan

Historische structuur
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Water

Spoorweg

Bebouwing

Historische wegenstructuur 
voor 1866

Historische waterloop

Historische pleinen

Openbaar groen

Historische wegenstructuur 
na 1866

Historische rooilijnen

Kleinschalige verkavelingspatroon
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Historische structuur, 1934. [RHCE]
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Archeologie: opgegraven en 
verstoorde gebieden

N
Water

Spoorweg

Bebouwing

Opgegraven

Afgegraven

Onderkelderd

Dommel  

Reconstructie oorspronkelijk Gender

Losse vondsten

Dekzandruggen

Stand van zaken archeologisch onderzoek 2011. Gekleurde gebieden zijn al opgegraven of onderkelderd. [Kaart getekend op 
basis van schets Nico Arts, stadsarcheoloog Gemeente Eindhoven, 2011]

dat er zoveel informatie beschikbaar is over de oudste 
structuren en plekken, is te danken aan het archeologisch 
onderzoek dat in de afgelopen decennia is uitgevoerd. 
vooral onderzoeken in en rond de catharinakerk, de 
markt en op het bouwterrein van de heuvelgalerie hebben 
een schat aan informatie opgeleverd over de functies en 
structuren van het vroegstedelijke Eindhoven. Een groot 
deel van het onderzoeksgebied is archeologisch waardevol 
gebied. verder liggen er in het onderzoeksgebied drie 
gemeentelijke archeologische monumenten: de resten van 
de middeleeuwse versterking en van het middeleeuwse 
klooster op het terrein van het klooster mariënhage, 
de fundamenten van het kasteel van Eindhoven en de 
fundamenten van de middeleeuwse catharinakerk. geen 
archeologische waarde hebben de plekken die op de 
kaart rechts een kleur hebben: hier zijn de bodemschatten 
vernietigd of reeds opgegraven.

markt

kerk
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pOORten
in 2007 werden de bakstenen fundamenten van 
de woenselse poort (1) opgegraven onder het 18 
Septemberplein. Ze zijn nu te zien in de fietsenkelder die 
in datzelfde jaar onder het plein is aangelegd. naast de 
woenselse poort waren er nog drie poorten in de vesting 
van Eindhoven. in het westen waren er twee die naar gestel  
(2 en 3) voerden en in het zuiden verbond de poort de stad 
met stratum (6). na het slechten van de vestingwerken 
in 1583 raakten de poorten in verval; in de loop van de 
zeventiende eeuw werden ze gesloopt.

leven en dOOd
archeologische opgravingen zijn een belangrijke bron 
van kennis over het vroege verleden van Eindhoven. zo 
is er onder en rondom de catharinakerk (12) vanaf 2005 
onderzoek gedaan naar 600 lichamen die daar tussen 
1200 en 1850 begraven zijn. de resten gaven inzicht in 
het welvaartsniveau, maar ook in de gevolgen van ziekten 
en hongersnoden voor de lichamen. Bijzonder aan dit 
archeologische onderzoek is dat het een pathologisch doel 
dient: het dna wordt geprepareerd om te kijken of een 
gen dat resistent was voor de pest, wellicht ook resistent is 
tegen moderne ziektes als hiv. 

kaart van Eindhoven door Jacob van deventer uit 1560 waarop de 
stadspoorten nog te zien zijn. [RHCE]

stadsarcheoloog nico arts met een van de schedels die vanaf 2005 
gevonden zijn onder de catharinakerk. (algemeen dagblad, 17-03-2005)

1. woenselse poort
2. gestelse poort
3. nieuwe gestelse poort
4. synagoge
5. stadhuis
6. stratumse poort
7. kasteel
8. die haghe
9. waag
10. lindebomen
11. schuilkelders
12. oude catharinakerk
13. Bomscherven
14. watermolen
15. d’n Bouw
16. stenen huis
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Kleinschalige verkavelingspatroon
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HIstORIsCH InteRessante plekken en veRHalen

naast de oude gebouwen, vertellen ook de plekken met een 
bijzondere geschiedenis hun verhaal. van de verhalenkaart 
zijn hier acht bijzondere plekken uitgekozen die het 
onzichtbare erfgoed van Eindhoven beleefbaar (kunnen) 
maken. 

16
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IndustRIe
in het begin van de negentiende eeuw drong de industriële 
revolutie door in Eindhoven. de eerste door stoom 
aangedreven machine in Brabant werd vanaf 1816 gebruikt 
in de textielfabriek van smits aan de dommel (15). door 
deze mechanisatie werd Eindhoven in rap tempo een 
industriestad. de fabriek van smits, in de volksmond ‘d’n 
Bouw’ genoemd, werd in 1896 getroffen door brand waarna 
het bedrijf ophield te bestaan. het linkergebouw is nog tot 
1928 in gebruik geweest als slachthuis, waarna het gesloopt 
is.

tweede weReldOORlOg
overal in de binnenstad van Eindhoven zijn de indirecte 
gevolgen van de tweede wereldoorlog merkbaar. de 
bombardementen in 1942 en 1944 hebben zoveel verwoest, 
dat de wederopbouw een belangrijk stempel drukt op het 
gezicht van de stad. de oorlog is nog heel direct zichtbaar in 
de hooghuisstraat (13). in de noordwand, ten hoogte van de 
nummer 4 en 6, zijn de gaten in de muren nog goed te zien. 
de gaten zijn geslagen in de oppervlakte en veroorzaakt 
door bomscherven. ze zijn nooit hersteld en daarom nog 
steeds stille getuigen van de verwoestingen.

sCHuIlkeldeRs
in de jaren zestig was de angst voor een atoomoorlog 
levensgroot. de vrijwilligersorganisatie Bescherming 
Bevolking (BB) kreeg het voor elkaar dat de overheid op 
honderden plekken in het land schuilkelders liet bouwen. 
in Eindhoven zijn er drie, waarvan twee in de binnenstad: 
op de markt en op de hoek van de kerkstraat en de 
rechtestraat. de kelder op de markt deed daarnaast dienst 
als openbaar toilet. wie plaats zouden mogen nemen in 
de schuilkelders is niet bekend; ze zouden echter nooit 
alle inwoners van Eindhoven kunnen herbergen. inmiddels 
wordt de kelder aan de markt gebruikt als opslag voor het 
terrasmeubilair, die op de kerkstraat als opslag voor de 
bovengelegen winkel. 

de fabriek van smits (jaartal onbekend). op de achtergrond links de oude 
Catharinakerk, op de voorgrond de Dommel. [GE]

drie van de ca. twintig inslagen van bomscherven in de panden 
hooghuisstraat 4 en 6.

de ingang van de schuilkelder onder de markt, naast de lindebomen. 

stEEnhuismEurs          39



Bouwfase 1: tot 1920. straatbeeld rechtestraat op dezelfde 
standpunt als de foto boven.

Bouwfase 2: 1920 - 1944. Eerste deel van abbemuseum.

viJF BouwFasEn mEt EigEn kEnmErkEn
de ontwikkelingsgeschiedenis van Eindhoven is niet 
alleen in de structuren af te lezen, maar ook in de 
gebouwenvoorraad. de gebouwen in de binnenstad zijn 
in dit rapport opgedeeld in vijf bouwfases. de periode 
tot 1920 is vrij uitgebreid gedocumenteerd en goed 
vertegenwoordigd in monumentenlijsten. dit geldt in 
mindere mate voor de periode 1920-1944. met name de 
naoorlogse panden behoeven een inhaalslag wat betreft 
waardering.

1. panden uit de vroegste bouwfase (tot 1920) bevinden 
zich voornamelijk aan de historische hoofdstructuur.  de 
gebouwen die tot 1816 gebouwd zijn, voldoen veelal nog 
aan de rooilijnen van het decreet van willem van oranje 
uit 1554. ze kenmerken zich door een pandsgewijze 
opbouw, een kleinschalig karakter en een bouwhoogte 
van niet meer dan drie bouwlagen met kap en bevinden 
zich aan de oudste straten van het onderzoeksgebied: 
rechtestraat, stratumseind, markt, vrijstraat, kerkstraat 
en ten hagestraat). veel van deze panden zijn in de loop 
van de tijd gewijzigd door aanbouwen, gevelwijzigingen of 
aanpassingen aan het interieur. dit is het meest opvallend 
bij de panden aan de rechtestraat en het stratumseind, 
waar reclameborden, vernieuwde kozijnen, puien en 
etalages de oorspronkelijke plasticiteit van de gevels 
aantasten. in de 19de eeuw vonden grotere veranderingen 
plaats. de schaal van de panden werd iets groter en er 
kwamen nieuwe typologieën bij zoals industrie, vrijstaande 
villa’s en heerenhuizen. dit gebeurde voornamelijk aan de 
voormalige stadsgrachten (Emmasingel, keizersgracht, wal 
vestdijk), maar ook in de rechtestraat, de stratumseind en 
de ten hagestraat. 

2. gebouwen uit de periode 1920-1944 zijn overwegend 
nog kleinschalig van karakter, net als de panden uit de 
oudere bouwperiode. in deze periode zijn wel grootschalige 

gebouwen met een bijzondere functie gebouwd, zoals 
het voormalige philipskantoor aan de Emmasingel, het 
hoofdgebouw van het van abbemuseum en de uitbreiding 
van het voormalige klooster mariënhage. daarnaast is 
een schaalvergroting zichtbaar bij enkele winkels en 
warenhuizen, zoals het pand van v&d en de hoekpanden 
aan de demer/vrijstraat en rechtestraat/hooghuisstraat.

3. in de periode 1944 - 1965 werd de schaalvergroting 
deels doorgezet. aan de ene kant zijn er de panden aan 
de demer met hun strakke pandsgewijze opbouw, die de 
vooroorlogse opzet volgen. aan de hoofdwegen (zoals 
de keizersgracht en de vestdijk) echter bevinden zich 
grootschalige complexen en moderne complexen zoals het 
grand hotel de cocagne en de Bijenkorf. 

4. het merendeel van de gebouwen uit de periode 1965 
- 1985 zijn losse, grote volumes met voornamelijk winkel- 
en kantoorfuncties, zoals de grand Bazar aan de vestdijk 
(nu Bcc winkel). deze panden passen goed in het 
verdichtingsbeleid dat destijds werd gevoerd. deze periode 
markeert het begin van de hoogbouw in de binnenstad, 
bijvoorbeeld het hooghuis (keizersgracht/hooghuisstraat) 
en de gebouwen aan de zuidzijde van de vestdijk.

5. gebouwen uit de periode 1985 en 2011 zijn vaak grote 
complexen met een multifunctioneel karakter. ze vulden 
de gaten die ondermeer ontstonden na sloop ten behoeve 
van het cityplan (1967) van architecten van den Broek en 
Bakema. voorbeelden zijn de Emmasingel (tegenover het 
philipsterrein) en het ziekenhuisterrein (heuvel galerie). 
deze periode bracht een van de speerpunten van het 
cityplan ten uitvoering, namelijk meer woningbouw in 
de binnenstad. voorbeelden daarvan zijn de woningen 
in de smalle haven en (op een heel andere schaal) het 
woonwijkje langs de dommel, ten westen van de tramstraat.

Bouwfase 1: Rechtestraat, begin 18e eeuw. [GE]
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Bouwfasen gebouwen

N
Water

Spoorweg

1985 - huidige situatie

1944 - 1965

1920 - 1944

Tot 1920

1965 - 1985

Bebouwing

Kleinschalige verkavelingspatroon

Historische rooilijnen

Bouwfase 3: 1944 - 1965 
winkels aan de demer.

Bouwfase 5: 1985 - 2011
Bebouwing aan de zuidkant van de vestdijk.

Bouwfase 4: 1965 - 1985
het hooghuis aan de keizersgracht.

< kaart getekend op 
basis van verschillende 
bronnen: onder andere  
de bouwfasenkaart van
de binnenstad door 
Bauke Hüsken [EiB] en 
input van de gemeente 
Eindhoven.
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Functies op begane grond 
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Openbaar groen

Winkels

Bebouwing

Cultuur en ontspanning

Maatschappelijk

Horeca 

Transformatie

Dienstverlening

FunctiEs 
het wonen in de binnenstad werd vanaf eind negentiende 
eeuw steeds minder aantrekkelijk door stijgende 
grondprijzen. arbeiderswoningen werden gesloopt, in 
hun plaats kwamen betere woningen en winkels. deze 
trend heeft zich doorgezet tot het heden. het wonen is ten 
gunste van commerciële functies verschoven naar andere 
stadsdelen. in de binnenstad en de tramstraatkwartier 
wordt gewoond rond de smalle haven en in het gebied 
ten westen van de tramstraat. de binnenstad is een echt 
voorzieningencentrum, met voornamelijk commercie, 
kantoren en horeca.
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voormalige functies in de binnenstad: handel en nijverheid aan de historische straten (hier volderstraat/demer) en op de markt, industrie aan de randen van de historische binnenstad (keizersgracht, vestdijk en langs de dommel). 
[RHCE]

huidige functies in de binnenstad: commercie, horeca en kantoren lags de historische straten en de markt. Bestuur, cultuur, recreatie en wonen langs de dommel. 
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dE inrichting van dE 
opEnBarE ruimtE
de hoofdwegen rond de huidige binnenstad zijn de 
gedempte stadsgrachten Emmasingel, keizersgracht 
en de vestdijk. de p.c. hooftlaan en de hertogstraat 
maken de binnenring af, maar liggen niet in het door 
de Bilderdijklaan/geldropseweg begrensde plangebied. 
Bij de hoofdwegen is de openbare ruimte opgedeeld in 
drie verschillend ingerichte zones: voor auto’s, fietsen 
en voetgangers. de wegen in de binnenstad zelf 
hebben vijf verschillende bestemmingen: pleinruimte, 
voetgangersgebied, voetgangersgebied waar 
bestemmingsverkeer is toegestaan, parkeergebied en 
autostraat. opvallend is dat bij de gebieden die bestemd 
zijn tot voetgangersgebied de profilering in de straten 
geheel ontbreekt. de straten hebben één niveau, ogen vlak, 
zonder overgangszone (zoals een stoep of verbijzondering 
van bestratingsmateriaal) tussen gebouwen en openbare 
ruimte. Er is wel gepoogd onderscheid te maken in de 
functionaliteit van de openbare ruimte, door het toepassen 
van kleur- en materiaalverschillen, maar dit neemt niet weg 
dat de bestrating in de binnenstad over het algemeen niet 
klopt. in de inrichting van de openbare ruimte ontbreekt 
de herkenbaarheid van de historische structuur en de 
samenhang tussen straat en bebouwing.  

op de hierna volgende bladzijden is de verandering van 
functie, straatprofiel en de inrichting in beeld gebracht 
voor drie binnenstedelijke straten: voetgangersstraat de 
demer, het stratumseind en de dommelstraat waar de 
auto te gast is en de markt, het centrale plein in de stad. 
tevens zijn kenmerkende elementen uitgelicht die de relatie 
tussen gebouw en openbare ruimte zichtbaar maken: de 
bouwhoogtes, de pandbreedtes en de inrichting van de plint.

 18 septemberplein

demer 

rechtestraat

hoek stratumseind/kerkstraat 

catharinaplein

stratumseind
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 hoek dommelstraat / stationsplein

dommelstraat 

markt 

 Jan van lieshoutstraat
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trottoir als overgang 
tussen straat en gebouw

Straat met profiel: aan beide zijden een 
trottoir. verschillende materialen, zodat 
verschillende functies goed herkenbaar 
zijn.

Straat: één niveau, geen profilering 
en nauwelijks afwisseling in 
materialen. de straat begeleidt en 
ondersteunt niet de structuur.

plint los van 
bovendeel gebouw

afwisselende 
goothoogte

afwisselende 
goothoogte

pandsgewijze 
opbouw straatwand: 
plint en bovenbouw 
één geheel.

voldersstraat (huidige demer)

stratumseind

zicht op stratumseind vanaf de hoek stratumsedijk - Bleekweg, begin twintigste eeuw.  aan het stratumseind 
was veel bedrijvigheid te vinden: van een leerlooierij en stoombroodfabriek tot middenstandszaken als slagers, 
meubelhandelaren, kapperszaken, cafe’s, enz. Het profiel van de straat had aan beide zijden een trottoir en in het 
midden reed de paardentram.  [RHCE]

als deel van de ruggengraat van de binnenstad is het stratumseind de meest historische straat in vergelijking met 
de demer en de rechtestraat. de variëteit aan bedrijven heeft plaatsgemaakt voor een aaneenschakeling van 
uitgaansgelegenheden. door de inrichting van de plinten, staan de begane grond en de eerste verdieping los van 
elkaar. Daarnaast is het straatprofiel verdwenen: de straat bestaat uit één niveau. 

tOen nu

tOen nu
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trottoir als overgang 
tussen straat en 
gebouw

Straat met profiel: aan beide zijden een 
trottoir. ook gebruik van verschillende 
materialen om functies openbare 
ruimte herkenbaar te maken.

Bebouwing: twee bouwlagen 
doorlopend, ritme in dakkapellen.
lijst tussen begane grond en eerste 
verdieping.

geen overgang tussen gebouwen 
en straat. Een strook in een andere 
kleur steen geeft de grens aan voor 
terras- en uitstalruimte.

Straat: een niveau, geen profilering 
en enkel een materiaal (kleur en 
soort). 

Bebouwing: drie of meer 
bouwlagen doorlopend, wisselend 
in bouwfasen. plint is vaak los van 
de bovenverdiepingen. 

dommelstraat

markt (oostwand)

zicht op de oostzijde van de markt, omstreeks 1906. de markt was ingericht met kinderkopjes. Een aantal van deze 
panden heeft plaats moeten maken voor de Heuvel Galerie (begin 1990).  [RHCE]

drie gebouwen zijn in het ontwerp van Brune voor de heuvel galerie in de gevelwand opgenomen. 

tOen nu

tOen nutOen nu
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Binnenstad plus

twEE 
karaktEristiEkE 
gEBiEdsdElEn 

in dit rapport is het onderzoeksgebied opgedeeld in 
twee gebiedsdelen: de historische binnenstad en de 
tramstraatkwartier. 

de historische binnenstad (paars) is de commerciële 
en culturele zone. het is een duidelijk begrensd gebied: 
de randen bestaan uit fabriekscomplexen en moderne 
gebouwen afgewisseld met vooroorlogse herenhuizen 
aan brede straten (de voormalige grachten). intern is de 
historische binnenstad ook weer in tweeën op te delen: 
ten noorden van de as kerkstraat-ten hagestraat is het 
commerciële gebied, homogeen van karakter, met een 
zelfde, wat eentonige inrichting van de openbare ruimte 
(zie ook ‘de inrichting van de openbare ruimte’ op pp. 
44-47). ten zuiden van deze as ligt het culturele gebied. dit 
oogt gevarieerder door een rijkere inrichting van openbare 
ruimte en de aanwezigheid van bijzondere gebouwen als 
de catharinakerk, het stadhuis, het van abbemuseum, de 
horeca aan het stratumseind en de rivier de dommel.

de tramstraatkwartier (bruin) is door de dommelstraat, 
de raiffeisenstraat en de kanaalstraat met de historische 
binnenstad verbonden. deze zone is groener en 
kleinschaliger van karakter. de bebouwingsrand aan 
de vestdijk is hoogstedelijk, terwijl de dommel als 
landschappelijke rand een mooie overgang biedt naar het 
oostelijk gelegen villapark. 
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Bestaande randen bestemmingsplangebied Binnenstad Eindhoven: keizersgracht - waterloop van de dommel - Bilderdijklaan.

overgangen: vestdijk - ten hagestraat - kerkstraat/catharinaplein.
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3 waardEring 
En input 
BEstEmmingsplan
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waaRdeRIng van de stad
de binnenstad is voor Eindhoven een buitengewoon 
belangrijk gebied. als stadscentrum en als ontstaanskern 
reikt de betekenis van de binnenstad voor Eindhoven 
verder dan andere stadsdelen. voor stadsbewoners heeft 
het centrum een speciale betekenis. hier zijn de winkels 
en de warenhuizen, het stadhuis, de kroegen en tal van 
culturele voorzieningen. hier spelen ook de meeste 
verhalen over het ontstaan en de geschiedenis van 
Eindhoven. de stad heeft zich vanuit de kern ontwikkeld 
tot wat het nu is. de binnenstad was het toneel van vele 
eeuwen geschiedenis. in haar structuur en historische 
gelaagdheid onderscheidt de binnenstad zich van alle 
andere stadsdelen. het geoefende oog herkent in de 
hedendaagse stadskern nog steeds elementen van het 
landschap, dat vanaf de prehistorische tijd (onregelmatig) 
door mensen werd bewoond. archeologische vondsten 
vertellen het verhaal van de eerste bewoning en de latere 
fases in de ontwikkeling van de stad. het bodemarchief 
gaat naadloos over in de bestaande gebouwen en 
andere objecten in de stad, waarin (alle stadsbranden en 
bombardementen ten spijt) verwijzingen naar zeer vroege 
en zeer recente tijden zijn terug te vinden. de logica van het 
bouwen en de bepalingen die door het stadsbestuur werden 

opgelegd aan de bouwers leven voort in de wetmatigheden 
van het stadsweefsel, variërend van rooilijnen tot 
korrelgrootte (maat van de panden), materiaalgebruik en 
straatprofilering. Ongrijpbaarder, maar van groot belang 
voor de stad, is de immateriële erfenis van het verleden: de 
symbolische betekenis van plekken, en de vele verhalen 
en gebeurtenissen die met plaatsen in de stad verbonden 
zijn. stuk voor stuk zijn al deze bouwstenen van Eindhovens 
verleden onmisbaar voor de toekomst: de herkenbaarheid 
van de geschiedenis verhoogt de belevingswaarde en is 
onmisbaar voor de identiteit van de stad: de verhalen waarin 
de bewoners van de stad zich herkennen en zich thuis 
kunnen voelen. 

in een groter verband geplaatst is het opvallend hoe 
de binnenstad van Eindhoven wordt bepaald door de 
combinatie van drie stedenbouwkundige typologieën over 
elkaar: de middeleeuwse vestingstad, de negentiende-
eeuwse industriestad en de twintigste-eeuwse 
wederopbouwstad. net als den Bosch en Breda heeft 
Eindhoven een in opzet middeleeuwse stadsplattegrond 
en was de stad voorzien van vestingwerken. in den 
Bosch en Breda bleef de vesting (grotendeels) bewaard. 
in Eindhoven werden de wallen al tijdens de tachtigjarige 

oorlog geslecht, na de inname van 1583. de stad dankt er 
een open structuur aan, die elders in nederland pas laat in 
de negentiende eeuw tot stand kwam (na de vestingwet, 
1874).  als centrum van handel en nijverheid vormde de 
stad het hart en de motor van de industriële ontwikkeling. 
in Eindhoven ontwikkelden de routes naar de omringende 
dorpen zich geleidelijk tot bebouwingslinten. net als 
tilburg groeide Eindhoven dankzij de vestiging van grote 
industrieën uit tot een stad van formaat. hierbij ontstonden 
stadsuitbreidingen met fabrieksterreinen en woonwijken. 
waar het centrum van tilburg ontstond op de plek waar 
de oude dorpen aan elkaar groeiden, had Eindhoven 
al een duidelijk centrum, in de vorm van de oude, 
voormalige vestingstad. Bij de wederopbouw na de tweede 
wereldoorlog bleef de structuur van de middeleeuwse stad 
en het karakter van de fabrieksstad bewaard, maar kon het 
centrum worden aangepast aan de eisen van de moderne 
tijd – onder meer door het spoor omhoog te brengen 
en een moderne verkeersstructuur te ontwikkelen. Een 
vergelijkbare ontwikkeling is te zien in steden als Enschede 
en hengelo. maar het is de gelaagdheid van de vestingstad, 
de industriestad en de moderne stad die Eindhoven een 
voor nederland unieke dimensie geeft. 
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plekken

Historische rooilijnen 

Kleinschalige verkavelingspatroon

in dit hoofdstuk wordt een historische waardering van 
de binnenstad van Eindhoven gegeven, gevolgd door 
aanbevelingen die als input dienen voor het op handen 
zijnde bestemmingsplan voor dit gebied. de waardering 
is uitgevoerd op twee schaalniveaus: die van de 
beeldbepalende structuren en de historisch waardevolle 
plekken en objecten. met beeldbepalend wordt bedoeld 
dat de structuur en de gebouwen karakteristiek zijn 
voor Eindhoven (naast de bestaande monumenten). ze 
verankeren het beeld van de stad en zijn belangrijk voor de 
herkenbaarheid van de historische structuur. 

BeeldBepalende stRuCtuRen
de beeldbepalende structuren worden gevormd door 
de morfologie van de stad (zie bijlage 1 op blz. 78), het 
historische stratenpatroon en de dommel. het zijn voor de 
bezoeker herkenbare routes naar en door de binnenstad.
• de oudste lange lijn is die van de demer – rechtestraat 

– stratumseind, oorspronkelijk onderdeel van een 
doorgaande route van luik naar ’s-hertogenbosch. 
Door de afleesbare gelaagdheid in bebouwing, de 
typisch pandsgewijze opbouw en de overwegend kleine 
korrelgrootte is deze lijn behandeld als historische 
‘ruggengraat’ van de binnenstad. 

• de twee oost-westassen verbinden de Bergen (in 
het westen) en het villapark (in het oosten) met de 
binnenstad. aan deze routes liggen de belangrijkste 
stadspleinen: de markt, het stationsplein en het 
catharinaplein. de as vrijstraat/nieuwstraat is 
onderscheidend door zijn commerciële en kleinschalige 
karakter, terwijl de as kerkstraat/ten hagestraat 
zich kenmerkt door een paar omvangrijke iconen: de 
catharinakerk, het ravensdonck, de paterskerk en het 
klooster mariënhage.

• de oude randen van de stad en voormalige grachten 
(vestdijk, Emmasingel, keizersgracht en wal) zijn 
door de forse schaal van de bebouwing en de ruime 
straatbreedte nog altijd als zodanig herkenbaar. 
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• de dommel is een beeldbepalende waterstructuur en is 
niet alleen van waarde als waterloop die de binnenstad 
afwisselend doorkruist en begrenst, maar ook als 
aaneengesloten groene structuur en een belangrijk 
onderdeel van de openbare ruimte in het gebied.

HIstORIsCH waaRdevOlle plekken en OBjeCten
op de waarderingskaart zijn de bestaande 
rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten 
ingetekend. met deze collectie monumenten is het verhaal 
van de ruimtelijke ontwikkeling van de Eindhovense 
binnenstad niet volledig. 
• wat direct opvalt is dat de meeste van de aangewezen 

monumenten gebouwen zijn uit de periode tot 
1944. het karakter van de Eindhovense binnenstad 
wordt echter voor een groot deel bepaald door een 
aantal gebouwen uit de wederopbouwperiode: de 
wederopbouwiconen. denk aan de bijzondere 
winkelpanden aan de demer, het markante 
winkelcomplex aan de hermanus Boexstraat, het 
grand hotel de cocagne aan de vestdijk en het 
stadhuis. deze gebouwen zijn als ‘wederopbouwiconen’ 
op de kaart gezet en zijn van dermate hoge 
kwaliteit dat het aan te bevelen is te onderzoeken 
of ze monumentwaardig zijn. de redengevende 
omschrijvingen van de demer en de hermanus 
Boexstraat (2004) zijn opgenomen in een bijlage.

• tevens zijn op de kaart beeldbepalende panden en 
ensembles aangegeven. dit zijn geen monumenten 
en hoeven dat ook niet te worden. ze zijn echter wel 
onmisbaar voor het straatbeeld en de afleesbaarheid 
van de historische gelaagdheid in de binnenstad. Bij 
toekomstige ontwikkelingen in de nabijheid van deze 
panden dienen ze als referentie- en uitgangspunt 
voor rooilijnen, korrelgrootte, kapvorm, bouwhoogte, 
materialisering en kleurgebruik. daarnaast is het 
aan te bevelen de belangrijkste kenmerken per 
beeldbepalend pand of ensemble vast te leggen 
in het bestemmingsplan, zodat eventuele sloop en 

nieuwbouw aan zeer strikte regels verbonden is.
• Een aantal gebieden op de kaart heeft een 

archeologische waarde. dat betekent dat hier sprake 
is van archeologische vondsten en of sporen in de 
ondergrond. 

• op de kaart zijn ‘cultuurhistorisch betekenisvolle 
plekken’ aangeduid. dit zijn plekken waar vroeger 
een voor de stad bijzonder gebouw heeft gestaan 
(zoals de stadspoorten, het oude stadhuis aan de 
rechtestraat, het kasteel van de heren van Eindhoven, 
de catharinakerk of de synagoge). die plekken zijn 
nu niet meer als zodanig herkenbaar. het is aan te 
bevelen het verhaal van die plekken bij toekomstige 
ontwikkelingen weer zichtbaar te maken, wat de 
belevingswaarde van de binnenstad als historische 
plek vergroot. dat wordt niet te letterlijk bedoeld 
(bijvoorbeeld historiserend bouwen), maar bijvoorbeeld 
in de naamgeving van een gebouw of patronen in de 
bestrating.  in de volgende pagina’s zijn ter inspiratie 
verschillende omgangsvormen met het archeologische 
erfgoed opgenomen. Een aantal plekken in Eindhoven, 
waarbij op een bijzondere manier met archeologische 
en cultureel erfgoed is omgegaan, is ook op een rij 
gezet.

kenmeRken en aanBevelIngen
in de hierna volgende bladzijden is allereerst een overzicht 
toegevoegd van de verschillende omgangsvormen met 
archeologie, zowel in Eindhoven als op andere plekken 
in nederland. dit overzicht is bedoeld om een indruk 
te geven hoe deze omgangsvormen met archeologie 
het beeld van de historische structuren kan versterken. 
daarna zijn per structuurlijn de kenmerken opgesomd die 
bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit en de uitstraling. 
vervolgens zijn per structuurlijn ‘algemene aanbevelingen 
cultuurhistorie’ geformuleerd, die als input dienen voor 
het bestemmingsplan. de ‘checklist cultuurhistorie’ geeft 
vervolgens per straat precies aan welke historische 
bebouwingskarakteristieken (rooilijn, korrelgrootte, 

materialisering en meer) minimaal opgenomen 
zouden moeten worden in het bestemmingsplan, het 
beeldkwaliteitsplan en in ontwerpopgaves om er zeker 
van te zijn dat de cultuurhistorische waarden behouden 
blijven (en versterkt kunnen worden) bij ontwikkelingen in 
de toekomst. ter illustratie zijn hierna bij de verschillende 
structuurlijnen foto’s van de beeldbepalende panden en de 
meest kenmerkende monumenten afgebeeld.
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OmgangsvORmen aRCHeOlOgIsCH en CultuuRHIstORIsCH eRfgOed In eIndHOven

ontwikkeling phillipsmuseum in oude phillipsfabriek 
aan de Emmasingel

huis ravendonck aan de ten hagestraat. Bomenrij 
geeft de vroegere rooilijn aan van de ten hagestraat.

impressie en tentoonstelling van archeologische 
vondsten in de fietsenkelder op het 18 
septemberplein.

muur van de oude linnenfabriek als onderdeel van de 
openbare ruimte in de dommelstraat.

de met originele stenen herbouwde ruïne van een 
van kloostervleugels op het binnenterrein van de 
mariënhage. 

impressies en tekeningen van 
paul Becx, van een oude huis 
aan de vrijstraat (boven) en 
de catharinakerk en omgeving 
(onder). deze reconstructie- 
tekeningen kunnen, net als de 
impressie van de woenselse poort 
in de fietsenstalling onder het 18 
septemberplein, ter plekke gebruikt 
worden voor het weergeven van 
de geschiedenis in omgansvormen 
zoals op de pagina hiernaast. [GE]
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teR InspIRatIe: veRsCHIllende OmgangsvORmen met Het aRCHeOlOgIsCH eRfgOed als Het aankOmt Op vIsualIseRen

carnuntum - glaspaneel als tijdvensterapeldoorn, raadhuisplein 5 - verdwenen kerk subtiel 
in de bestrating aangegeven.

deventer - noordenbergtoren in bestrating

nijmegen - waalkade muurtekst

rotterdam - delftse poort

dresden - maquette historische binnenstad neuss - deel oude stadsmuur met nieuwe toevoegingnijmegen - hertsteegpoort deelreconstructie groenlo - glaspaneel met oude foto

nijmegen - digitale infozuil als tijdvenster

london - keramische infopanelen

[fotos MARC erfgoed adviseurs]
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1. RuggengRaat: pIazza - demeR - ReCHtestRaat - stRatumseInd - statumsedIjk

• door de gevelinrichting bij de winkel- en horecafuncties 
op de begane grond is de relatie tussen de winkelplint 
en de bovenbouw verstoord. de panden staan zo niet 
meer ‘met de voeten op de grond’. in de ruggengraat is 
dit verstoorde gevelbeeld in alle straten dominant.

• de piazza verbindt de binnenstad met het gebied ten 
noorden van het spoor (Fellenoord en woensel). het 
plein is ontstaan met de verlegging van het spoor naar 
het noorden tijdens de wederopbouw. kenmerkend 
aan de piazza zijn de grote winkelcomplexen, met de 
Bijenkorf als meest opvallend object. samen met de 
panden van c&a en lodewijks omkadert de Bijenkorf 
het 18 septemberplein. 

• de demer omvat de voormalige voldersstraat (dat de 
naam demer kreeg in 1920). deze straat is tijdens 
de tweede wereldoorlog verwoest. karakteristiek 
aan dit deel van de ruggengraat is het ensemble van 
gebouwen in wederopbouwarchitectuur waarin de 
vooroorlogse opbouw (van smalle diepe kavels) als 
basis is gebruikt. de gebouwen aan de demer sluiten 
daarmee aan op de vooroorlogse bebouwing. de 
rooilijn van de demer is rechtgetrokken waardoor de 
panden strakker op elkaar aansluiten. de hoekpunten 

van de straat eindigen met hoekpanden. deze 
hoekpanden zijn aan het 18 septemberplein stedelijker 
en groter van karakter (nu c&a en lodewijks) en op 
de hoeken met de vrijstraat/marktstraat kleinschaliger 
en lager. de bouwhoogte is tussen de drie en vier 
bouwlagen onder een kap. de straatbreedte is circa 13 
meter. 

• de rechtestraat is gelaagder en stedelijker van karakter: 
naast vooroorlogse bebouwing zijn ook panden uit 
de wederopbouw en de periode tussen 1965-1985 
aanwezig. de bebouwing verschilt in korrelgrootte en 
bouwhoogte. de vooroorlogse panden hebben een 
bouwhoogte tussen de twee en vier bouwlagen met 
kap en een smalle gevelbreedte, met uitzondering van 
de v&d. de naoorlogse panden zijn breder en hebben 
geen kap. de straatbreedte is circa 10 meter, wat 
ervoor zorgt dat de gebouwen hoger lijken dan aan de 
demer en het stratumseind. 

• in het stratumseind is de geschiedenis van de 
ruggengraat het meest zichtbaar. de straat wordt aan 
de noordzijde gekenmerkt door de catharinakerk en 
aan de zuidzijde door de aansluiting met de dommel. 
Er staan veel vooroorlogse panden met een smalle 

algemene kenmeRken:
• de belangrijkste noord-zuidas is opgebouwd uit vijf 

straten: piazza, demer, rechtestraat, stratumseind 
en stratumsedijk, elk met een eigen karakter. het 
is de ‘ruggengraat’  van de binnenstad, waarbij de 
oorspronkelijke functie, die van doorgaande route, nog 
steeds herkenbaar is.

• kenmerkend is de gelaagdheid in de architectuur: in de 
ruggengraat is bebouwing uit alle bouwfasen te vinden.

• kenmerkend voor de ruggengraat is de pandsgewijze 
opbouw van de bebouwing, te herkennen aan de 
verspringende goothoogtes en de verschillende 
gevelbreedtes en -opbouw. de kavels zijn relatief smal 
en diep.  

• de bouwhoogtes van de panden in de ruggengraat 
variëren van twee tot vier bouwlagen met enkele 
uitzonderingen: v&d en hoek stratumseind/ 
Begijnenhof. 

• de straatbreedte van de ruggengraat varieert van 10 
tot 13 meter. door de herinrichting van de straten is 
de historische structuur niet duidelijk zichtbaar. het 
historische straatprofiel is verdwenen net zoals de 
overgang tussen straat en gebouw, publiek en privaat.

Demer [RHCE] Rechtestraat [RHCE]
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algemene aanBevelIngen: 
• Behoud de karakeristieken van de afzonderlijke straten 

in de ruggengraat. 
• Bewaak de historische gelaagdheid in bebouwing 

aan de ruggengraat. dit betekent dat bij toekomstige 
ontwikkelingen rekening gehouden moet worden met 
de architectuur en korrelgrootte van de buurpanden. 
nieuwe ontwikkelingen kunnen eigentijds zijn zonder 
teveel te contrasteren met de omgeving.

• neem de pandsgewijze opbouw als uitgangspunt. de 
smalle gevels en diepe kavels aan de ruggengraat 
zijn waardevolle kwaliteitein, die voor een gevarieerd 
straatbeeld zorgen. om dat te versterken/herstellen 
moet aansluiting gezocht worden tussen de plint 
en de bovenverdiepingen zodat de ritmiek en de 
pandgewijze opbouw in de gevels herkenbaar blijven. 
de verscheidenheid in goot- en verdiepingshoogtes 
draagt ook bij aan het pandsgewijze karakter.

• koester de geringe bouwhoogte aan de ruggengraat. 
deze staat in verhouding tot de straatbreedte. de 
demer, rechtestraat en het stratumseind zijn tussen 
de tien en dertien meter breed, met daarlangs een 
maximum bouwhoogte van vier bouwlagen. grotere 
open ruimtes (zoals het catharinaplein en het 18 
septemberplein) kunnen op de hoeken met de 
ruggengraat gemarkeerd worden door panden met 
meer bouwlagen. 

• Benut monumenten en beeldbepalende panden als 
ankerpunten, omdat die de geschiedenis van de straten 
zichtbaar maken.

• herstel de relatie tussen straat en gebouw in de 
inrichting van de openbare ruimte. dit betekent een 
straatprofiel met overgangen, bijvoorbeeld stoepen. 

• koester de eenheid van het naoorlogse ensemble van 
de winkels aan de demer. de gevels zijn individueel 
vormgegeven, maar vormen een ensemble door de 
gemeenschappelijke architectonische vormentaal, de 
kleuren en materialen.

• koester het historische en kleinschalige karakter van 
de panden aan het stratumseind. dit betekent bij 

toekomstige ontwikkelingen: smalle gevelbreedte, 
bouwhoogte tot drie bouwlagen onder kap en een 
pandsgewijze opbouw.

• koester de hooghuisstraat als een belangijke verbinding 
tussen de rechtestraat en de keizersgracht. in de 
straat zijn twee sferen die goed op elkaar aansluiten. 
ten oosten is de historische en kleinschalige 
pandsgewijze opbouw die aansluit op de rechtestraat. 
ten westen is de stedelijke en blokvormige opzet die 
aansluit op de keizersgracht. 

CHeCklIst CultuuRHIstORIe – pIazza 
Bestemmingsplan
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: groot (referentie Bijenkorf)
goothoogte: 4 à 5 bouwlagen (uitwerken in 
Beeldkwaliteitsplan)
kap: geen
aantal bouwlagen: 4 à 5 bouwlagen
afwijking op aantal bouwlagen: 1 bouwlaag
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan
materialisering: variabel, rekening houdend met het groen 
van de Bijenkorf. 
Ontwerpopgave
openbare ruimte: relatie met 18 septemberplein behouden

 – demeR 
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: kleinschalig, smalle gevelbreedte, diepe 
kavels. pandsgewijze opbouw behouden. relatie begane 
grond en bovenverdieping herstellen.
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel, voorkeur met kap
aantal bouwlagen: 4 bouwlagen
afwijking op aantal bouwlagen: geen
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan
materialisering: roodbruin metselwerk, natuursteen, beton. 

gevelbreedte, diepe kavels en een bouwhoogte tussen 
de twee en drie bouwlagen onder een kap. van noord 
naar zuid lopen de bouwhoogtes van drie naar twee 
bouwlagen met kap, met uitzondering van de hoek bij 
het catharinaplein. de oorspronkelijke bedrijvigheid 
(fabriekjes, winkels en woningen) heeft plaatstgemaakt 
voor uitgaansgelegenheden. 

• het noordelijke gedeelte van de stratumsedijk (tussen 
de dommel en de Bilderdijklaan) heeft een ander 
karakter met een straatbreedte van circa twintig meter 
en aan weerszijden een trottoir. aan de westzijde van 
de straat is de vooroorlogse opbouw van de kavels 
zichtbaar in de herenhuizen met daarachter het van 
abbemuseum. aan de oostzijde bevinden zich de 
grotere bouwvolumes van leo schellens.

• de hooghuisstraat doorsnijdt de rechtestraat 
ongeveer in het midden en verbindt de ruggengraat 
met de keizersgracht. het oostelijk deel van de 
hoogstraat heeft een pandsgewijze opbouw en sluit in 
bouwhoogte en korrelgrootte aan op de panden aan 
de rechtestraat. het westelijk deel is stedelijker en 
bestaat meer uit blokken die aansluiten op de moderne 
bebouwing aan keizersgracht.

Stratumseind [RHCE]
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(referentie: naoorlogse panden met materialen en variatie in 
metselwerk panden aan demer)
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: overgang tussen gebouw en straat 
herstellen. Historisch profiel terugbrengen.

– ReCHtestRaat 
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: kleinschalig met smalle gevelbreedte, 
diepe kavels. incidenteel brede gevelbreedtes, zolang 
pandsgewijze opbouw behouden blijft. relatie begane grond 
en bovenverdieping herstellen.
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan) 
aantal bouwlagen: 4
afwijking op aantal bouwlagen: 1 bouwlaag
hoogbouw: niet toestaan. hoogbouw v&d niet als 
uitgangspunt nemen. 
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: variabel, rekening houdend met bestaand 
materiaal en kleurenpalet. 
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: overgang tussen gebouw en straat 
herstellen. Historisch profiel terugbrengen.

 – stRatumseInd 
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: kleinschalig, smalle gevelbreedte, diepe 
kavels. pandsgewijze opbouw behouden. relatie begane 
grond en bovenverdieping herstellen.
goothoogte: als bestaand
kap: heeft voorkeur, plat dak toegestaan (uitwerken in 
Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: 2 à 3 met kap. 
afwijking op aantal bouwlagen: hoeken met catharinaplein 
en Begijnenhof tot 6 bouwlagen. kerktoren als hoogste punt 
behouden.
hoogbouw: niet toestaan

rechtestraat 27

piazza 1

rechtestraat 33-35

rechtestraat 12-16
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Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: metselwerk, natuursteen, rekening houdend 
met bestaande materialen en kleurenpalet in de straat. 
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: overgang tussen gebouw en straat 
herstellen, bijvoorbeeld met trottoirs. Historisch profiel 
terugbrengen.

– stRatumsedIjk 
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: variabel, relatie begane grond en 
bovenverdieping herstellen.
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: 2 à 3
afwijking op aantal bouwlagen: 1 bouwlaag 
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: variabel, rekening houdend met bestaande 
materialen en kleurenpalet in de straat. 
Ontwerpopgave 
Openbare ruimte: Profiel (stoepen, fietspaden, groen, 
autoweg) behouden

- HOOgHuIsstRaat
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: variabel, ten oosten kleinschalig, ten westen 
groter. relatie begane grond en bovenverdieping herstellen.
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: 2 à 3
afwijking op aantal bouwlagen: 1 bouwlaag 
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: variabel, rekening houdend met bestaande 
materialen en kleurenpalet in de straat. 
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: overgang tussen gebouw en straat 
herstellen.
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rechtestraat 36-36a rechtestraat 38-40 rechtestraat 51-53

rechtestraat 69 stratumseind 23, voormalige 
concerzaal

stratumseind 32, voormalig 
gerechtsgebouw

stratumseind 24,26

stratumseind 43, 47

stratumseind 77-81

rechtestraat 13

rechtestraat 17 rechtestraat 29

rechtestraat 42-44

rechtestraat 56

rechtestraat 54

rechtestraat 61
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stratumseind 31 stratumseind 63
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algemene kenmeRken
• de commerciële as kenmerkt zich over het algemeen 

door kleinschalige bouwvolumes. incidenteel zijn er 
grotere bouwvolumes zoals de v&d en de panden 
op de hoeken nieuwstraat/vestdijk en dommelstraat/
vestdijk.

• de vrijstraat, marktstraat en markt zijn onderdeel van de 
historische structuur van de binnenstad, van vóór 1866. 
na 1866 werd deze as, met de komst van het spoor, 
verlengd met de nieuwstraat, de dommelstraat en het 
stationsplein. 

• de breedte van de commerciële as verschilt van 9 
tot 16 meter. de vrijstraat is de smalste straat en de 
nieuwstraat is de breedste.  

• de bebouwing dateert uit de 19e, 20ste en 21ste eeuw en 
varieert in hoogte van 3 tot 15 bouwlagen (de groene 
toren).

• de bebouwing varieert sterk in korrelgrootte, dichtheid 
en dakvormen. 

• de as komt bij de dommelstraat uit op de dommel, waar 
de dichtheid van de bebouwing afneemt en het groen 
een belangrijk onderdeel wordt van de openbare ruimte.

• de commerciële as biedt naast winkels en warenhuizen  

2. COmmeRCIële as: vRIjstRaat - maRktstRaat - maRkt - nIeuwstRaat - dOmmelstRaat - statIOnspleIn

ook een staalkaart aan andere functies: horeca, 
woningen, industrie, cultuur en natuur.

• aan de commerciële as liggen twee belangrijk pleinen: 
de markt en het stationsplein.

• de hermanus Boexstraat takt aan de commerciële as bij 
de overgang van markt naar nieuwstraat. 

algemene aanBevelIngen
• hanteer een bouwhoogte van rond 3 tot 5 bouwlagen.
• op de hoeken met de vestdijk, de Emmasingel en 

de keizersgracht is ruimte voor meer bouwlagen. 
hoogbouw (7 bouwlagen en hoger) is incidenteel 
toegestaan om de randen van de binnenstad te 
markeren. geen hoogbouw op hoek vrijstraat/
keizergracht en aan de commerciële as. 

• koester het groene karakter en de lage dichtheid aan 
het uiteinde van de dommelstraat: de dommelzone. 

• handhaaf de rooilijnen van de straten en de pleinen
• koester de functionele en historische gelaagdheid die 

aan de as is ontstaan.
• let bij toekomstige ontwikkelingen op de verhouding 

tussen bouwvolumes: de bebouwing aan de vrijstraat 
en marktstraat heeft een kleinere korrel dan die aan de 
nieuwstraat en de dommelstraat. 

• koester de monumenten en beeldbepalende panden 
en neem deze bij toekomstige ontwikkelingen als 
uitgangspunt voor rooilijn, bouwhoogte, korrelgrootte, 
architectuur, materiaal- en kleurenpalet aan de as.

• versterk de relatie tussen de gebouwen en de openbare 
ruimte door de openbare ruimte beter in te richten. 
dit betekent een overgang tussen straat en gebouw, 
bijvoorbeeld door het terugbrengen van trottoirs.

• versterk het karakter van de markt als oudste en 
belangrijkste plein in de binnenstad door een van 
de omringende straten afwijkende inrichting van de 
openbare ruimte, bijvoorbeeld met kinderkopjes.

• versterk de relatie tussen plint en bovenverdiepingen. Bij 
sommige panden aan de markt en de dommelstraat is 

CHeCklIst CultuuRHIstORIe - vRIjstRaat
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: kleinschalig (smalle gevelbreedtes), relatie 
begane grond en bovenverdieping vasthouden.
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: 3 à 4 
afwijking op aantal bouwlagen: 1 laag, alleen op hoeken 
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: variabel, rekening houdend met bestaande 
materialen en kleurenpalet in de straat. 
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: overgang tussen gebouw en straat 
herstellen. Historisch profiel terugbrengen. 

- maRktstRaat
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: variabel; pandsgewijze uitstraling, relatie 
begane grond en bovenverdieping vasthouden.
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel(uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: 3 à 4 

deze relatie door de inrichting van de plint verdwenen.
• koester het ensemble uit de wederopbouw 

aan de hermanus Boexstraat. dit ensemble is 
stedenbouwkundig en architectonisch interessant 
voor zijn tijd (1955-1958). het is van belang om het 
ensemble als een totaalbeeld te behandelen: straat, 
binnenterreinen en gebouwen vormen een geheel. 
Behoud en herstel zoveel mogelijk de oorspronkelijke 
plastiek van de gevel (zie criteria ter bescherming 
van het straatbeeld van de demer en de hermanus 
Boexstraat, opgesteld door de stichting Bescherming 
wederopbouwerfgoed Eindhoven, 1 augustus 2011). 
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markt (noordzijde) 
[RHCE]

afwijking op aantal bouwlagen: 1 laag, alleen op hoeken 
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: variabel rekening houdend met bestaande 
materialen en kleurenpalet in de straat. 
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: overgang tussen gebouw en straat 
herstellen. Historisch profiel terugbrengen. 

- maRkt
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: variabel, met pandsgewijze uitstraling. relatie 
begane grond en bovenverdieping herstellen.
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: 3 à 5 
afwijking op aantal bouwlagen: niet toestaan
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: variabel, rekening houdend met bestaande 
materialen en kleurenpalet in de straat. 
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: overgang tussen gebouw en straat 
herstellen. Historisch profiel terugbrengen. Inrichting Markt 
anders behandelen dan die van de straten. 

- nIeuwstRaat
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: variabel met pandsgewijze uitstraling. relatie 
begane grond en bovenverdieping herstellen.
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: 3 à 4 
afwijking op aantal bouwlagen: 1 laag, alleen op hoeken 
hoogbouw: uitsluitend toegestaan op de hoeken met de 
randen vestdijk.
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: variabel, rekening houdend met bestaande 
materialen en kleurenpalet in de straat. 
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: overgang tussen gebouw en straat 
herstellen. Historisch profiel terugbrengen.

- HeRmanus BOexstRaat
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: blokvormig. relatie begane grond en 
bovenverdieping versterken, met aandacht voor het 
oorspronkelijk gevelbeeld.
goothoogte: als bestaand
kap: plat dak 

Nieuwstraat [RHCE]

aantal bouwlagen: 3 à 4
afwijking op aantal bouwlagen: 1 laag, alleen op hoeken 
met 18 septemberplein/vestdijk 
hoogbouw: niet toestaan, alleen hogere bebouwing hoek 
hermanus Boexstraat/vestdijk.
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: metselwerk, natuursteen en beton, rekening 
houdend met bestaande materialen en kleurenpalet in de 
straat. 
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: de straat dient gehandhaafd te worden als 
een vlakke, niet geprofileerde vloer. 

- dOmmelstRaat
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: variabel, met pandsgewijze uitstraling. relatie 
begane grond en bovenverdieping herstellen.
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: 3 à 4 
afwijking op aantal bouwlagen: 1 bouwlaag, alleen op de 
hoeken. 
hoogbouw: uitsluitend als betaand op de hoek met de 
vestdijk.

Vrijstraat [RHCE]
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Stationsplein [RHCE]

m
O

n
u

m
e

n
t

e
n

markt 21-23 (e.v.) 

dommelstraat gevel linnenfabriekdommelstraat 9

dommelstraat 3 dommelstraat 4 dommelstraat 6

markt 9-10-11 marktstraat 1

marktstraat 3 stationsplein 4stationsplein 8

Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: variabel, rekening houdend met bestaande 
materialen en kleurenpalet in de straat. 
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: overgang tussen gebouw en straat 
herstellen. Historisch profiel terugbrengen. 

- statIOnspleIn
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: variabel, met pandsgewijze uitstraling. 
relatie begane grond en bovenverdieping herstellen.
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: 3 à 4 
afwijking op aantal bouwlagen: 1 laag, alleen op de 
hoeken. 
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: variabel, rekening houdend met bestaande 
materialen en kleurenpalet in de straat. 
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: overgang tussen gebouw en straat 
herstellen. Historisch profiel terugbrengen. Inrichting 
stationsplein anders behandelen dan de straten. 
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3. keRken-as:  keRkstRaat - 
CatHaRInapleIn - ten HagestRaat
algemene kenmeRken
• de kerken-as kenmerkt zich door een afwisseling 

van grote en kleine bouwvolumes. grootschalige 
bouwvolumes zijn te vinden aan de kerkstraat, de 
zuidzijde van het catharinaplein en de noordzijde van 
de ten hagestraat. dominant in het straatbeeld zijn de 
catharinakerk en de paterskerk.

• de kerken-as is breder dan de commerciële: de 
kerkstraat en de ten hagestraat zijn circa 19 meter 
breed. het catharinaplein is circa 35 meter breed.   

• de bebouwing dateert uit de 19e, 20ste en 21ste eeuw en 
varieert in hoogte van 4 tot 5 bouwlagen, waarbij de  
kerktorens van beide kerken het hoogst zijn. 

• de bebouwing varieert in korrelgrootte, dichtheid en 
daklandschap.  

• de kerken-as biedt een staalkaart aan functies: horeca 
en kantoren, maar vooral religie door de dominantie 
van de kerken.

• aan de kerken-as is het recente caharinaplein 
verankerd: vroeger was hier een bouwblok.

• Bij de inrichting van de openbare ruimte is onderscheid 
gemaakt tussen voetgangers en fietsers. Niveauverschil  
(trottoir) ontbreekt echter. 

algemene aanBevelIngen
• handhaaf een bouwhoogte van 4 à 5 bouwlagen.
• koester het groene karakter rondom de catharinakerk 

en de ruimte rond ravensdonck. naast alle verharding 
geeft het groen een meerwaarde aan het straatbeeld.

• handhaaf de rooilijnen van de straten en de pleinen.
• koester de variëteit in de functionele en historische 

gelaagdheid die aan de as is ontstaan.
• Behoud de catharinakerk en de paterskerk als 

dominante elementen in het straatbeeld van deze as: 
dit zijn iconen, die de religieuze geschiedenis leesbaar 
maken.

• let bij toekomstige ontwikkelingen op de verhouding 
tussen bouwvolumes: de bebouwing aan de zuidzijde 
van de kerkstraat/ ten hagestraat en de noordzijde van 
het catharinaplein heeft een kleinere korrel dan de rest.

• koester de monumenten en beeldbepalende panden 
aan de as en neem deze als uitgangspunt voor de 

rooilijn, bouwhoogte, korrelgrootte, architectuur, 
materiaal- en kleurenpalet bij toekomstige 
ontwikkelingen aan de as.

• versterk de relatie tussen de gebouwen en de openbare 
ruimte door de openbare ruimte beter in te richten. dit 
betekent het aanbrengen van een overgang tussen 
straat en gebouw en eventueel het terugbrengen van 
straatprofiel.

• versterk de relatie tussen plint en bovenverdiepingen. Bij 
sommige panden aan de kerkstraat/catharinaplein is 
deze relatie door de inrichting van de plint verdwenen. 

Catharinakerk [RHCE] Ten Hagestraat [RHCE]
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CHeCklIst CultuuRHIstORIe - keRkstRaat
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: variabel, met pandsgewijze uitstraling in het 
zuidelijk deel. relatie begane grond en bovenverdieping 
herstellen en vasthouden.
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: 3 à 4 bouwlagen 
afwijking op aantal bouwlagen: 1 laag, alleen op de hoeken. 
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: variabel, rekening houdend met bestaande 
materialen- en kleurenpalet in de straat.   
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: overgang tussen gebouw en straat 
herstellen. Historisch profiel terugbrengen. Groen rondom 
kerk behouden.

 - CatHaRInapleIn
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: variabel, met pandsgewijze uitstraling. relatie 
begane grond en bovenverdieping herstellen.
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: als bestaand
afwijking op aantal bouwlagen: 1 laag, alleen op de hoeken. 
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: variabel, rekening houdend met bestaande 
materialen en kleurenpalet in de straat. rekening houden 
met historische noordzijde en catharinakerk.
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: overgang tussen gebouw en straat 
herstellen. Historisch profiel terugbrengen. Inrichting plein 
anders behandelen dan de straten. 

Paterskerk [RHCE]

- ten HagestRaat
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: variabel, met pandsgewijze uitstraling. relatie 
begane grond en bovenverdieping herstellen.
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: maximaal 4 bouwlagen 
afwijking op aantal bouwlagen: 1 laag, alleen op de hoeken. 
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: variabel rekening houdend met bestaande 
materialen en kleurenpalet in de straat. 
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: overgang tussen gebouw en straat 
herstellen. Historisch profiel terugbrengen. Groen behouden 
en versterken.
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4. aCHteRstRaat: jan van lIesHOutstRaat

algemene kenmeRken
• de Jan van lieshoutstraat heeft een asymmetrisch 

profiel: aan de westzijde zijn de gebouwen kleinschalig 
en informeel, aan de oostzijde is de bebouwing iets 
hoger en formeler van karakter.  Het profiel van de 
straat is smal. de bebouwing heeft tussen de twee en 
de vier bouwlagen. 

• de Jan van lieshoutstraat, voorheen achterstraat en 
rozemarijnstraat genoemd, kenmerkt zich aan de 
westzijde door een variatie van voor- en achterkanten. 
de straat werkt als het ware als een expeditiestraat 
voor sommige winkels aan de rechtestraat. 

• tot 1973 werd de oostwand gevormd door het 
Binnenziekenhuis: een uitgebreid complex van 
verschillende gebouwen.

• de architectuur van de panden varieert sterk: alle 
bouwfasen worden gerepresenteerd.

• het oudste pand is de Jan van lieshoutstraat 26, het 
huisje wordt ook wel ‘t geveltje genoemd en stamt uit 
1711.

• de korrelgrootte van de gebouwen varieert, aan de 
westzijde van de straat is de bebouwing pandsgewijs 
opgebouwd. de oostzijde wordt gevormd door het  

Jan van lieshoutstraat 
[RHCE]

pandsgewijs met een kleine korrel, de bebouwing aan 
de oostzijde grotere korrel en tot vier bouwlagen.  

• Bevorder de relatie tussen gebouwen en openbare 
ruimte. 

CHeCklIst CultuuRHIstORIe - jan van 
lIesHOutstRaat
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: variabel, relatie begane grond en 
bovenverdieping herstellen.
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: twee à vier bouwlagen 
afwijking op aantal bouwlagen: een bouwlaag alleen op 
hoeken 
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: variabel rekening houdend met bestaande 
materialen en kleurenpalet in de straat. 
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: overgang tussen gebouw en straat 
herstellen.

grootschalige complex van de heuvel galerie.
• de hoeken van de straat zijn verbijzonderd: daar gaan 

de panden de hoek om of zijn de hoeken benadrukt 
door een plein of entree naar het gebouw, zoals bij de 
heuvel galerie.

• de openbare ruimte ontbeert, net als in de ruggengraat, 
een duidelijk profiel. Er is geen overgang tussen de 
gebouwen en de straat, de straat bestaat uit één 
niveau. 

• de Jan van lieshoutstraat verbindt twee belangrijke 
pleinen in de historische binnenstad: de catharinaplein 
en de markt.

algemene aanBevelIngen
• Bouwhoogte tussen twee en drie bouwlagen, kap 

variabel. op de hoeken ruimte voor meer bouwlagen.
• Handhaaf de rooilijnen.
• Behoud het informele karakter met de variëteit aan voor- 

en achterkanten, die de straat anders maakt dan de 
ruggengraat. let er daarbij wel op dat de achterkanten 
niet de overhand krijgen.

• let bij toekomstige ontwikkelingen op de verhouding 
tussen bouwvolumes: de bebouwing aan de westzijde 
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5 Randen: emmasIngel – keIzeRsgRaCHt – wal – BIldeRdIjklaan/geldROpseweg – vestdIjk – 18 septemBeRpleIn

algemene kenmeRken
• De randen kenmerken zich in het algemeen door 
grotere bouwvolumes dan de binnenstadsstructuren. ze 
markeren de grenzen van de binnenstad en representeren 
in hun bebouwing het Eindhoven van de 19e, 20e en 21e 
eeuw. de randen werden in de loop van de negentiende 
eeuw bebouwd met grotere woningen, industrie en 
voorzieningen. het karakter was toen nog uitgesproken 
groen. Bij de demping van de grachten in de 20e eeuw is 
de nadruk op het verkeer komen te liggen: breder profiel, 
steniger karakter (geen water, minder groen).
• De bebouwing stamt uit de 19e en 20e eeuw en varieert 
sterk in hoogte van een bouwlaag (philipsfabriekje) tot 32 
(admirant, beide Emmasingel).
• De bebouwing varieert sterk in bouwvolume en 
dichtheid.
• De randen bieden een staalkaart aan functies: industrie, 
woningen, winkels, kantoren, horeca, cultuur en natuur.
• Op de Emmasingel is de variatie in bouwvolumes het 
grootst: van een tot 32 bouwlagen. de rooilijn is nagenoeg 
in tact, maar mag strakker gehandhaafd worden. de 
admirant voorziet in hoogbouw. 
• De Keizersgracht heeft een variatie in bouwvolumes met 

een bouwhoogte van rond de vier bouwlagen. de rooilijn 
wordt bij het hooghuis doorbroken. 
• De Wal heeft twee sferen. Het noordelijke deel komt 
overeen met de bebouwing aan de keizersgracht, het 
zuidelijke wordt bepaald door het stadhuis, het stadhuisplein 
en de dommeloever.
• De Bilderdijklaan vormt een duidelijke overgang met 
residentieel gebied. daardoor laag, soms rommelig. rooilijn 
verbroken bij park plaza hotel.
• Ook de Vestdijk heeft twee sferen. Zuidelijk van de 
dommel is de bebouwing relatief klein en wordt een deel 
van de westelijke wand gevormd door een industrieel blok. 
noordelijk van de dommel is de schaal sterk vergroot.
• Het 18 Septemberplein kan door de grote open ruimte 
relatief grote bouwvolumes aan. hier is de aansluiting op 
zowel het stationsplein als op de demer en de hermanus 
Boexstraat echter van belang, zodat de bouwhoogte beperkt 
moet blijven.   

Emmasingel [RHCE]

algemene aanBevelIngen
• Bouwhoogte tussen vier en vijf bouwlagen.
• Bij de Vestdijk: op de hoeken ruimte voor meer 
bouwlagen.
• Groen is karig, helemaal in vergelijking met situatie 
voor de demping van de grachten. koester het en vergroot 
het volume waar mogelijk: de randen zijn hier het meest 
geschikt voor.
• Incidenteel echte hoogbouw om randen binnenstad te 
markeren: referenties hiervoor zijn de vestedatoren, het 
hooghuis en de admirant.
• Handhaaf de rooilijnen.
• Behoud de Bilderdijklaan als overgangszone naar 
residentieel gebied. de stadsrand mag wel benadrukt 
worden met bebouwing van vier bouwlagen. hoogbouw is 
hier, behalve op de hoeken, echter niet op zijn plaats. 
• Koester de functionele en historische gelaagdheid die 
aan de randen is ontstaan.
• Let bij nieuwbouw op de verhouding tussen 
bouwvolumes: de bebouwing aan de keizersgracht heeft 
een kleinere korrel dan aan de Emmasingel, maar kan 
grotere volumes hebben dan bijvoorbeeld het stratumseind. 

Keizersgracht [RHCE]
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CHeCklIst CultuuRHIstORIe - emmasIngel 
(OOstzIjde)
Bestemmingsplan 
rooilijn: rooilijn handhaven (referentie: admirant
korrelgrootte: variabel
goothoogte: variabel, overeenkomend met bouwlagen 
(uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
 aantal bouwlagen: in straatwand maximaal 6 (referentie: 
witte dame, Bruine heer)
afwijking op aantal bouwlagen: niet toestaan – hoeken 
sluiten aan bij bouwhoogtes van 3 à 4 bouwlagen.
hoogbouw: niet toestaan, uitzondering: admirant en toren 
clausplein.
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: witte baksteen (referentie: witte dame) of 
gelijkend (referentie: de nieuwe admirant), bruine baksteen 
(referentie: admirant/Bruine heer en philipsfabriekje).
Ontwerpopgave 
Openbare ruimte: Profiel (stoepen, fietspaden, groen, 
autoweg) behouden

– keIzeRsgRaCHt (OOstzIjde)
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven (referentie: voormalig postkantoor)
korrelgrootte: variabel, maar hou in één bouwvolume de 
afzonderlijke verkaveling zichtbaar (referentie: voormalig 

postkantoor)
goothoogte: variabel, overeenkomend met bouwlagen 
(uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: maximaal 4 
afwijking op aantal bouwlagen: op hoeken maximaal 5
hoogbouw: niet toestaan, hooghuis is uitzondering.
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: baksteen, natuursteen
Ontwerpopgave 
Openbare ruimte: Profiel (stoepen, fietspaden, autoweg) 
behouden, groen versterken.

 – wal (OOstzIjde)
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven in noordelijk deel (referentie: aBn 
amro)
korrelgrootte: niet breder dan hoog
goothoogte: variabel, overeenkomstig bouwlagen 
(uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: maximaal 4
afwijking op aantal bouwlagen: op hoeken maximaal 5
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: baksteen, natuursteen, beton
Ontwerpopgave 
Openbare ruimte: Profiel (stoepen, fietspaden, autoweg) 
behouden, groen versterken. 

- stadHuIspleIn
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: relatief groot (referentie voormalige stadhuis 
en stadhuisvleugel, stadhuisplein 1 en 4). relatie begane 
grond met het stadhuisplein handhaven.
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: 4 à 6 (uitzondering blijft het stadhuistoren  
met 12 à  13 bouwlagen)

Vestdijk [RHCE]

afwijking op aantal bouwlagen: niet toestaan
hoogbouw: niet toestaan, stadskantoor blijft hoogste gebouw 
hier. 
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: rode baksteen (referentie stadhuisvleugel), 
lichte baksteen (referentie: kantoorpand stadhuisplein 6)
natuursteen (referentie: huidige stadhuis). 
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: behoud openheid, versterk overgangen 
met Begijnhof, catharinaplein, oude stadsgracht en de wal.  
relatie met het groen van de dommel versterken.

 – BIldeRdIjklaan/geldROpseweg 
Bestemmingsplan  
rooilijn: handhaven, waar mogelijk herstellen   
(uitgezonderd groen rond van abbemuseum)
korrelgrootte: niet breder dan hoog
goothoogte: variabel, overeenkomstig bouwlagen (uitwerken 
in Beeldkwaliteitsplan) 
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: maximaal 4
afwijking op aantal bouwlagen: op hoeken maximaal 5
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: baksteen
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: de indeling van de weg is voor de 
herkenbaarheid gebaat bij een soortgelijk profiel als de 
overige randen: verhoogde stoep en fietspad, groen als 
begeleiding van de structuur.

– vestdIjk 
Bestemmingsplan  
rooilijn: handhaven (referentie: schellensfabriek,   
ravensdonck, villa’s hoek raiffeissenstraat en overzijde)
korrelgrootte: variabel 
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: 6 à 8 (uitzondering deel ten zuiden van 
dommel: 4 à 6)
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raiffeisenstraat 5-9,vestdijk 23

Emmasingel 29

keizersgracht 15-17

Emmasingel philipsfabriekje

Bilderdijklaan 10
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vestdijk 22-26

keizersgracht 2, voormalig postkantoor

vestdijk 284

hoogbouw: incidenteel
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: baksteen, natuursteen
Ontwerpopgave 
Openbare ruimte: Profiel (stoepen, fietspaden, autoweg) 
behouden, groen versterken.

– 18 septemBeRpleIn
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven
korrelgrootte: relatief groot (referentie: Bijenkorfgebouw)
goothoogte:  variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: plat dak 
aantal bouwlagen: 4 à 5 
afwijking op aantal bouwlagen: op de hoeken maximaal 6
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: baksteen, natuursteen, het groen van het 
Bijenkorfgebouw
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: behoud openheid, versterk overgangen 
met stationsplein en winkelstraten. groen versterken.
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keizersgracht 1-11, hooghuis wal 11 a-d

wal 15 vestdijk 9, de groene toren vestdijk 17-21

raiffeisenstraat 5-9,vestdijk 23

vestdijk 280 oude stadsgracht 1, dEla gebouw

vestdijk 76, vesteda toren

 vestdijk 29-37, voormalige lucifersfabriek

vestdijk 20

Vestdijk 41-49, Hotel Cocagne [foto GE]

stadhuisplein 1-2, stadhuis

vestdijk 25-27
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6. de wOOnstRaat:  tRamstRaat

algemene kenmeRken
• De Tramstraat kreeg zijn naam toen in 1896 toen het 
station van de stoomtram werd geopend aan de westzijde 
van de straat. na de sloop van het station werd de 
westelijke wand gebouwd in 1940. 
• De tramstraat heeft een rustig, residentieel karakter.
• De bebouwing is uniform, ook recentere toevoegingen 
passen binnen pandsgewijze opbouw. 
• De westelijke straatwand versterkt het woonkarakter van 
de straat.
• Kenmerkend voor de straat is de rechte rooilijn, inherent 
aan de voormalige functie van tramremise. de rechtheid 
wordt onderbroken door toegangen tot achterliggende 
parkeerhoven en wijk.
• Ter hoogte van de Hubert Seijssemaeckerstraat is de 
rooilijn doorbroken en verdiept, waardoor de ingang van de 
achterliggende buurt is gemarkeerd.
• Het straatprofiel is asymmetrisch. De stoep is 
afwisselend smal met ernaast een doorlopende 
parkeerstrook en breed met inhammen voor parkeren.
• De Tramstraat is een stenige straat, kenmerkend voor 

de laat negentiende-eeuwse aanleg. op de kruisingen met 
zijstraten staan enkele bomen, hier en daar zijn bescheiden 
geveltuinen.
• De overgang naar Augustijnendreef en Kanaalstraat is 
rommelig door de rommelige inrichting van de openbare 
ruimte.

algemene aanBevelIngen
• Laat de bestaande bebouwing (westelijke wand, 
negentiende-eeuws in oostelijke wand) leidend zijn bij 
nieuwe bebouwing.
• Handhaaf en herstel waar mogelijk de rooilijn en 
geslotenheid van het gevelbeeld.
• Herstel het gesloten gevelbeeld van de oostelijke wand.
• Herstel waar mogelijk het symmetrische straatprofiel 
(stoepen aan weerszijden, bomen ter markering rijweg).
• de stenigheid is een kwaliteit. Beheer het groen dat er is 

zorgvuldig.
• Verbeter de overgang naar Hotel Cocagne door het 
opwaarderen van de openbare ruimte: verminder de 
dominantie van parkeren.

CHeCklIst CultuuRHIstORIe – tRamstRaat
Bestemmingsplan 
rooilijn: handhaven, waar mogelijk herstellen
korrelgrootte: variabel, maar houd in één bouwvolume de 
parcellering zichtbaar (referentie: westelijke zijde tramstraat, 
tramstraat 23-31)
goothoogte: variabel (referentie: tramstraat 23-31, 
uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
kap: zadeldak
aantal bouwlagen: 3 met kap
afwijking op aantal bouwlagen: op de hoeken maximaal 4 
met kap. 
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: roodbruine baksteen, accenten van 
natuursteen of gekleurde baksteen (referentie: tramstraat 
23-31)
Ontwerpopgave 
Openbare ruimte: behoud profiel (stoepen), maar versterk 
dit door terugbrengen van symmetrie. versterk groen 
karakter. verbeter de overgang naar hotel cocagne.

Tramstraat [RHCE]
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7. de dOmmel

algemene kenmeRken
• de dommel is ouder dan de stad Eindhoven en 

onderdeel van de prestedelijke structuur. de beek is in 
het bestaan van de stad van levensbelang geweest: het 
diende tot in de twintigste eeuw voor verversing voor de 
waterstromen in de binnenstad en afvoer van rioolwater 
en industrieel afval.

• in 2003 werden eerdere de verstening van de oevers 
ongedaan gemaakt en werden ze vernatuurlijkt, 
waardoor de dommel nu bijna over het hele 
stroomgebied in de binnenstad een aanzienlijk deel van 
het groen in de binnenstad levert.

• Bebouwing rond de dommel varieert: gebouwen als het 
van abbemuseum en mariënhage hebben een grote 
korrel maar drie tot vier bouwlagen, het dEla-gebouw 
heeft een grote korrel en tien bouwlagen. de buurt aan 
de augustijnendreef heeft twee tot drie bouwlagen met 
een grote korrel, maar met variatie in het bouwvolume. 

Dommel [RHCE]

CHeCklIst CultuuRHIstORIe – dOmmel
Bestemmingsplan 
rooilijn: variabel
korrelgrootte: variabel
goothoogte: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan) 
kap: variabel (uitwerken in Beeldkwaliteitsplan)
aantal bouwlagen: maximaal vier, niet hoger dan 
mariënhage
afwijking op aantal bouwlagen: accenten, maximaal één.
hoogbouw: niet toestaan
Beeldkwaliteitsplan 
materialisering: roodbruine baksteen (referentie: van 
abbemuseum)
Ontwerpopgave 
openbare ruimte: stimuleer verbinding tussen binnenstad 
en dommel, behoud toegankelijkheid door goede paden en 
beheer, behoud groen karakter, herstel open plekken in het 
groen.

algemene aanBevelIngen
• koester de dommel als herkenbare rand en 

identiteitsdrager van de binnenstad van Eindhoven.
• Bewaak de huidige functie van de dommel, onderdeel 

van een ecologische hoofdstructuur, als groene long 
voor de binnenstad.

• Beschouw de dommel als onderdeel van de 
binnenstedelijke openbare ruimte; verantwoord beheer 
is daarom, ondanks de natuurlijke oevers, onontbeerlijk.

• versterk de toegankelijkheid van de dommelzone en 
herstel de voorheen vanzelfsprekende verbinding 
tussen binnenstad en dommel.

• Beperk de bebouwing nabij de dommel.
• Bij bebouwing: houd een bescheiden bouwvolume aan, 

niet hoger dan mariënhage.
• herstel de open plekken in het groen, bijvoorbeeld ter 

hoogte van het dEla-gebouw. daar is de oever niet zo 
groen door de parkeerdruk. parkeren kan ook in meer 
groen.

• het terrein leo schellens is een van de laatste 
herkenbare fabrieksterreinen aan de dommel en dicht 
bij de binnenstad.  Behoud het industriële karakter en 
benut het terrein om de binnenstad-plus te versterken.
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mORfOlOgIe van de stad
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Grens Bestemmingsplan
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XXL
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Schaal:
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morfologisch waardevol

Bouwhoogte variabel

Kleinschalige pandsgewijze opbouw:

Grootschalige bebouwing:
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m. van deR HeIde, Redengevende 
OmsCHRIjvIng demeR-algemeen, 
gROnIngen 2004

dIveRse wInkelpanden met wOnIngen en 
andeRe BedRIjfsRuImten
opdrachtgever: diverse particuliere opdrachtgevers 
architect: vijftien architecten uit Eindhoven en vier 
architecten buiten Eindhoven
ontwerpperiode: 1949-1955
Bouwperiode:  1950-1956

HuIdIge BestemmIng
in hoofdzaak winkelpanden met magazijn, in sommige 
gevallen hebben de bovenverdiepingen nog de 
oorspronkelijke woonbestemming.

InleIdIng
de demer is één van de meest complete en gave 
voorbeelden in nederland van een winkelstraat uit de 
wederopbouwperiode. het is daarbij een blauwdruk 
van de Eindhovense architectenbureau’s die in de jaren 
vijftig actief waren en geeft een uitermate goed overzicht 
van de diversiteit aan ontwerpen uit deze periode. de 
demer vormt een stedenbouwkundige eenheid met de 
naastliggende hermanus Boexstraat, eveneens een straat 
uit de wederopbouwperiode maar gebouwd met andere 
uitgangspunten en als reactie op de bouwaanpak van de 
demer.

de stedelijke ontwikkeling van Eindhoven maakte aan het 
eind van de 19e eeuw een sprong door de vestiging van 
een groot aantal nieuwe inwoners die bij de opkomende 
tabaks-, textiel- en gloeilampenindustrie kwamen werken. 
de vijf randgemeenten rond Eindhoven vingen deze 
bevolkingsgroei grotendeels op. de stedelijke aanwas 
ontwikkelde zich op ongecontroleerde wijze langs de 

radialen naar die omliggende dorpen. de annexatie van de 
randgemeenten in 1920 was een poging het groeiproces te 
controleren en de stedelijke ontwikkeling planmatig aan te 
pakken. door middel van verschillende uitbreidingsplannen 
en infrastructurele ingrepen werd getracht verbinding te 
leggen tussen de voormalige dorpskernen onderling en de 
stad. dit bleek een moeizaam proces. de binnenstad van 
Eindhoven werd tijdens de tweede wereldoorlog (tussen 
1942 en 1946) meerdere malen door de geallieerden 
gebombardeerd. met name de philipsfabrieken en omgeving 
waren doelwit. de verwoestingen in de binnenstad gaven 
de mogelijkheid de bestaande (infra-)structuren aan te 
passen en te verbeteren. Eindhoven zou een representatief 
stadshart krijgen met een verbeterde toegankelijkheid. 
het streven naar een stedenbouwkundige eenheid en 
schaalvergroting waren belangrijke elementen in de 
wederopbouwplannen.

Een zwaar beschadigd gebied betrof de demer die bij 
het bombardement op 6 december 1942 vrijwel compleet 
werd weggevaagd. als één van de belangrijkste noord-
zuid verkeersassen in de binnenstad had deze straat 
zich ontwikkeld tot een representatieve winkelstraat. Een 
snelle herbouw van deze straat was voor de stad en de 
getroffen middenstand van groot belang. in 1946 wordt het 
wederopbouwplan naar ontwerp van de leidse architect 
ir. J. van der laan vastgesteld. in de notulen van de eerste 
bespreking van supervisor van der laan met de betrokken 
architecten op 15 juli 1948, stelt van der laan voor uit te 
gaan van een aantal punten ten aanzien van het karakter 
van de nieuwe demer. in eerste instantie was het van 
belang het Brabantse en traditionele karakter van de stad 
in de bebouwing herkenbaar te maken. daarnaast zou de 
bebouwing een particulier karakter moeten krijgen en een 
- uit architectonisch oogpunt - harmonisch geheel moeten 
worden. kenmerkend voor de traditionele stad is, volgens 
van der laan, de zelfstandigheid van elk pand. deze 

BiJlagE 2
zelfstandigheid zou derhalve ook in de nieuwe bebouwing 
moeten worden gehandhaafd. in de praktijk betekende dit 
ook dat de wederopbouw van de demer afhankelijk werd 
van het initiatief van de afzonderlijke particuliere eigenaren 
die ter plaatse hun verwoeste panden konden herbouwen. 
de noodzakelijke herverkaveling en de daarop volgende 
onteigening, als ook de perceelsgewijze herbouw en het 
versnipperde particuliere eigendom bleken een snelle 
ontwikkeling in de weg te staan. de voortgang verliep 
langzaam. Daarnaast waren ook de beperkte financiële 
draagkracht van de gemeente, de hoge eisen van van 
der laan ten aanzien van representatieve architectuur 
en het ongestructureerde gemeentelijke beleid van grote 
invloed op de trage voortgang van de herbouw van de 
binnenstad. in 1953 - vijf jaar na de goedkeuring van 
het wederopbouwplan Eindhoven - was de demer nog 
maar deels bebouwd. Een pleidooi vanuit de belangrijkste 
particuliere belangengroep, de middenstanders, om 
de randvoorwaarden voor herbouw te versoepelen en 
daarmee meer werkbaar te maken, kreeg gehoor. om 
verdere financiële schade voor deze groep te voorkomen 
en om de bouw te versnellen, werd voor het volgende 
wederopbouwproject – de hermanus Boexstraat – een 
andere werkwijze ontwikkeld. ondertussen ging de bouw 
van de panden aan de demer gestaag door tot het laatste 
pand, demer nr. 47 van Frans korteweg in 1956 werd 
voltooid. 

de winkelwoningcomplexen aan de oost- en westzijde van 
de demer zijn gebouwd in de periode 1950-1956 en zijn 
hoofdzakelijk ontworpen door architecten uit Eindhoven. 
Er hebben echter vier architecten buiten Eindhoven aan 
een ontwerp gewerkt, namelijk uit rotterdam (coors), 
amsterdam (de Bruin), waalre (perquin) en Breda (Bokdijk). 
het stedenbouwkundig plan van de demer is onderdeel van 
het Basisplan voor de wederopbouw uit 1948 (gewijzigd 
in 1948 en 1953) en kenmerkt zich door een regelmatige 
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verkaveling, met zeventien percelen aan de oostzijde en 
vierentwintig percelen aan de westzijde. de perceelbreedten 
variëren tussen de 7,5m. en 8m. en zijn op verschillende 
plaatsen samengevoegd om één groter pand te kunnen 
realiseren. de oost- en westzijde kennen onderling enkele 
verschillen: zo is de variatie van ontwerpen en bouwhoogten 
aan de westzijde groter en kenmerkt de oostzijde zich weer 
door een regelmatiger daklijn. de westelijke gevelwand is 
meer gekromd dan de oostelijke en bepaalt om die reden in 
grotere mate de aanblik van de demer.
de demer was oorspronkelijk een stadsverkeerstraat met 
aan beide zijden een trottoir. de winkels konden aan de 
achterzijde worden bevoorraad via de expeditiehoven. de 
magazijnen van de winkels waren achterin de bebouwing 
geplaatst zodat ze op deze expeditiehoven aansloten. de 
percelen aan de westzijde werden bevoorraad vanuit de 
nieuwe Emmasingel en die aan de oostzijde vanuit het 
expeditiehof achter de hermanus Boexstraat. sommige 
panden hadden aan de achterzijde ook een garage.
de vereniging demerbelangen liet trottoirvitrines of ‘lichte 
kooien’ op de stoepen aanleggen en zorgde voor de 
feestverlichting. hiermee was de demer prettig ingericht 
en ook in de avond verlicht. het cityplan in de jaren zestig 
heeft het aanzicht van de demer aanzienlijk veranderd. 
zo werden de trottoirvitrines op de stoepen verwijderd en 
werd de straatinrichting volledig vernieuwd ten behoeve van 
een autovrij wandelgebied. het resultaat is een schaalloze 
straatinrichting van rode baksteen die weinig relatie heeft 
met de aanliggende bebouwing.

de architectuur van de panden wordt gekenmerkt door 
een traditionele en ambachtelijke bouwwijze en wordt 
veelal gezien als een voortzetting van de vooroorlogse 
trant van bouwen in Eindhoven. in hoofdzaak vanwege 
het feit dat 80% van de architecten lokaal waren, maar 
ook omdat de architectuur zich kenmerkt door de 
Brabantse ontwerpvoorkeuren voor ambachtelijkheid 

en traditionalisme, en voor materialen als baksteen en 
natuursteen. de panden aan de demer kenmerken zich 
echter ook door de toepassing van eigentijdse materialen 
als pregefabriceerde betononderdelen, diverse soorten 
kunstnatuursteen en sierbeton en de toepassing van 
geprefabriceerde raam met profielen en roeden naar keuze. 
sommige architecten grijpen direct terug op de klassieke 
stadswoning met houten kap, dakkapel, houten gootlijst 
en ramen met een traditionele vier-ruits roedeverdeling. 
anderen gebruiken meer eigentijdse (geprefabriceerde) 
bouwonderdelen van beton en kunnen daarmee een andere 
gevelopbouw creëren met bijvoorbeeld een betonframe en 
betonnen sierelementen. 
Een groot deel van de winkelpuien was in brons uitgevoerd, 
daarnaast werden er ook exemplaren in aluminium 
gemaakt. de toepassing van natuursteen was ook in 
de aankleding van de winkelpui gebruikelijk, het gaf de 
winkels meteen een degelijke status en verhoogde de 
aantrekkelijkheid. veel toegepaste natuursteensoorten zijn 
het witte travertin, het zwarte zweedse graniet of labrador 
graniet, tufsteen en zandsteen.

van der laan heeft een nadrukkelijke stempel op de 
samenhang en het uiterlijk van de panden aan de demer 
gelegd. niet alleen voor wat betreft de voorwaarden die 
vooraf werden vastgesteld maar ook tijdens de ontwikkeling 
van de ontwerpen. ten aanzien van de ingediende 
gevelontwerpen is in de bouwdossiers regelmatig 
een briefwisseling of memo te vinden met daarop het 
commentaar van de supervisor of diens vertegenwoordiger 
ir. J. hermans. om de variatie in de totale gevelwand 
te waarborgen werd gekeken naar de afwisseling van 
kappen en platte daken, hoogteverschillen en variatie in 
materiaalgebruik en gevelopbouw. zo kon het gebeuren dat 
een bepaald metselverband werd afgekeurd omdat één de 
naastgelegen panden al een dergelijk metselverband had.

de ontwerpen aan de demer laten een overzicht van 
de verandering van het winkel-woningpand van een 
‘historisch-georiënteerde’ stadswoning naar een eigentijds 
en representatief zakenpand. deze ontwikkeling is het 
beste af te lezen van de mate van herkenbaarheid van 
het woongedeelte. vanuit een traditioneel uitgangspunt 
gezien was de bovenwoning per definitie bedoeld voor 
de winkeleigenaar en werd deze conform haar functie als 
woning ontworpen met erker, loggia of balkon. tijdens de 
bouw van de demer werden de eigenaar-bouwers steeds 
meer gestimuleerd om een deel van de bovenverdiepingen 
te verhuren als woonruimte om daarmee een bijdrage te 
leveren aan de woningschaarste. omdat dit optioneel was 
en de ruimte ook weer als magazijn of kantoor gebruikt 
zou kunnen worden, hoefde de functie van die ruimte niet 
duidelijk in de gevel te worden weergegeven. dit, en in 
combinatie met de ontwikkeling dat er meer werd gezocht 
naar een algemenere presentatie van het zakenpand 
als visitekaartje van het bedrijf, deed het wonen in het 
gevelontwerp steeds anoniemer worden. uiteindelijk was 
de woning niet meer als zodanig te herkennen en op 
identieke wijze in de gevel vormgegeven als de andere 
bedrijfsruimtes. zo kon het zijn dat de woning op de tweede 
verdieping in eenzelfde frame was geplaatst als het kantoor 
op de eerste en de opslagruimte op de derde verdieping. 
hiermee waren ze niet meer van elkaar te onderscheiden 
en was de achterliggende functie ondergeschikt geworden 
aan de totale (re-)presentatie van het moderne zakenpand.

sinds de jaren zeventig is het karakter van winkelstraten 
veranderd. ook de demer is niet aan deze verandering 
ontkomen. de oorspronkelijke winkeliers vertrokken en 
werden vervangen door winkelketens die de bovenwoningen 
niet meer als woning benutten en als magazijn gingen 
gebruiken. het streven naar de maximale hoeveelheid 
vierkante meters deed de oorspronkelijke, veelal inpandige, 
etalages verdwijnen ten behoeve van vlakke glazen puien. 
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daar waar een eigen opgang naar de bovenwoning was 
gebouwd werd deze in de meeste gevallen opgeheven. 
ook de intrede van ‘agressievere’ reclame deed het uiterlijk 
van de demer veranderen. de eigendomsverschuiving 
van particuliere winkelier die boven de eigen winkel 
woonde naar de grotere winkelketen had ook negatieve 
onderhoudstechnische gevolgen voor de gebouwen.

over het algemeen kan  gezegd worden dat de variatie aan 
ontwerpen geen variatie in kwaliteit heeft teweeggebracht. 
zowel de sobere en uitbundige ontwerpen als de traditionele 
en moderne, laten een hoge mate van detaillering en 
zorgvuldigheid in het ontwerp zien. Elke architect heeft 
geprobeerd iets van het ontwerp te maken, zich bewust 
zijnde (of bewust gemaakt door de supervisor) van het feit 
dat de demer een unieke en representatieve winkelstraat 
zou worden, zo niet de meest bezochte in de stad. zowel 
de opdrachtgever als de architect had er belang bij dat 
het gebouw iets uitstraalde en zich aan de demer zou 
manifesteren, in zijn uitbundigheid dan wel in zijn sobere 
terughoudendheid. 
om het bijzondere karakter van de naoorlogse panden 
aan de demer weer naar voren te laten komen en voor de 
toekomst herkenbaar te houden is allereerst waardering 
en kennis van zaken nodig. daarnaast kunnen een 
gemeentelijke bescherming van de gevels en het hergebruik 
van de bovenverdiepingen belangrijk instrumenten zijn 
om deze gebouwen een solide positie te geven in de 
Eindhovense binnenstad.
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BiJlagE 3
m. van deR HeIde, Redengevende 
OmsCHRIjvIng HeRmanus BOexstRaat 2 
t/m 56, gROnIngen 2004

wInkelwOnIngCOmplex
opdrachtgever: diverse particuliere opdrachtgevers i.s.m. de 
gemeente Eindhoven
architect: totaalplan ir. J.w.c. Boks architect Bna 
te rotterdam i.s.m. w. Eijkelenboom arch hBo, 
plattegronden en uitwerking gevels onder regie van diverse 
projectarchitecten.
ontwerp: 1955-1957
Bouwperiode: 1956-1958

HuIdIge BestemmIng
winkelwoningcomplex

InleIdIng
het winkelwoningcomplex aan de oost- en westzijde van de 
hermanus Boexstraat is gebouwd in de periode 1955-1958, 
naar een totaalontwerp van architectenbureau ir. J.w.c. 
Boks te rotterdam (ontwerp i.s.m. w. Eijkelenboom arch. 
hBo) en onder zijn supervisie uitgewerkt door verschillende 
architecten. het complex is onderdeel van het Basisplan 
voor de wederopbouw uit 1948 (gewijzigd in 1948 en 1953). 

de stedelijke ontwikkeling van Eindhoven maakte aan het 
eind van de 19e eeuw een sprong door de vestiging van 
een groot aantal nieuwe inwoners die bij de opkomende 
tabaks-, textiel- en gloeilampenindustrie kwamen werken. 
de vijf randgemeenten rond Eindhoven vingen deze 
bevolkingsgroei grotendeels op. de stedelijke aanwas 
ontwikkelde zich op ongecontroleerde wijze langs de 

radialen naar die omliggende dorpen. de annexatie van de 
randgemeenten in 1920 was een poging het groeiproces te 
controleren en de stedelijke ontwikkeling planmatig aan te 
pakken. door middel van verschillende uitbreidingsplannen 
en infrastructurele ingrepen werd getracht verbinding te 
leggen tussen de voormalige dorpskernen onderling en de 
stad. dit bleek een moeizaam proces. de binnenstad van 
Eindhoven werd tijdens de tweede wereldoorlog (tussen 
1942 en 1946) meerdere malen door de geallieerden 
gebombardeerd. met name de philipsfabrieken en omgeving 
waren doelwit. de verwoestingen in de binnenstad gaven 
de mogelijkheid de bestaande (infra-)structuren aan te 
passen en te verbeteren. Eindhoven zou een representatief 
stadshart krijgen met een verbeterde toegankelijkheid. 
het streven naar een stedenbouwkundige eenheid en 
schaalvergroting waren belangrijke elementen in de 
wederopbouwplannen.

Een zwaar beschadigd gebied betrof de demer die bij 
het bombardement op 6 december 1942 vrijwel compleet 
werd weggevaagd. als één van de belangrijkste noord-
zuid verkeersassen in de binnenstad had deze straat 
zich ontwikkeld tot een representatieve winkelstraat. Een 
snelle herbouw van deze straat was voor de stad en de 
getroffen middenstand van groot belang. in 1946 wordt het 
wederopbouwplan naar ontwerp van de leidse architect 
ir. J. van der laan vastgesteld. in de notulen van de eerste 
bespreking van supervisor van der laan met de betrokken 
architecten op 15 juli 1948, stelt van der laan voor uit te 
gaan van een aantal punten ten aanzien van het karakter 
van de nieuwe demer. in eerste instantie was het van 
belang het Brabantse en traditionele karakter van de stad 
in de bebouwing herkenbaar te maken. daarnaast zou de 
bebouwing een particulier karakter moeten krijgen en een 
- uit architectonisch oogpunt - harmonisch geheel moeten 
worden. kenmerkend voor de traditionele stad is, volgens 
van der laan, de zelfstandigheid van elk pand. deze 

zelfstandigheid zou derhalve ook in de nieuwe bebouwing 
moeten worden gehandhaafd. in de praktijk betekende dit 
ook dat de wederopbouw van de demer afhankelijk werd 
van het initiatief van de afzonderlijke particuliere eigenaren 
die ter plaatse hun verwoeste panden konden herbouwen. 
de noodzakelijke herverkaveling en de daarop volgende 
onteigening, als ook de perceelsgewijze herbouw en het 
versnipperde particuliere eigendom bleken een snelle 
ontwikkeling in de weg te staan. de voortgang verliep 
langzaam. Daarnaast waren ook de beperkte financiële 
draagkracht van de gemeente, de hoge eisen van van 
der laan ten aanzien van representatieve architectuur 
en het ongestructureerde gemeentelijke beleid van grote 
invloed op de trage voortgang van de herbouw van de 
binnenstad. in 1953 - vijf jaar na de goedkeuring van 
het wederopbouwplan Eindhoven - was de demer nog 
maar deels bebouwd. Een pleidooi vanuit de belangrijkste 
particuliere belangengroep, de middenstanders, om 
de randvoorwaarden voor herbouw te versoepelen en 
daarmee meer werkbaar te maken, kreeg gehoor. om 
verdere financiële schade voor deze groep te voorkomen 
en om de bouw te versnellen, werd voor het volgende 
wederopbouwproject – de hermanus Boexstraat – een 
andere werkwijze ontwikkeld. 

om het centrum meer toegankelijk te maken voor 
het autoverkeer werd in de eerste versie van het 
wederopbouwplan (vóór 1945) een doorbraak in de 
bestaande bebouwing ten noorden van de markt aan de 
nieuwstraat1 gepland. de nieuwe straat2 sloot aan op de 
vestdijktunnel ten noorden ervan en werd in eerste instantie 

1  ter hoogte van het pand Boex aan de nieuwstraat

2  in het algemene uitbreidingsplan uit 1946 werd de 
doorbraak aangeduid als ‘verkeersstraat smalle haven’. het kreeg 
in de jaren daarop in eerste instantie naam volderstraat, genoemd 
naar een historische straat die in de nieuwe plannen kwam te 
vervallen en onderdeel werd van de nieuwe demer. uiteindelijk zou 
de naam hermanus Boexstraat worden gehanteerd.
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als verkeersstraat ontworpen om ontsluiting te bieden voor 
het winkelende publiek op het demerplein en omliggende 
straten. het noord-zuidverkeer werd hiermee van de demer 
– die zou moeten uitgroeien tot een autovrije winkelstraat 
– naar de hermanus Boexstraat verplaatst. deze nieuwe 
straat zou het verkeer zo dicht mogelijk bij het centrum 
brengen en daarnaast een rol krijgen in de goederentoevoer 
van de oostzijde van de demer. in de toekomst zou het 
verkeer ook in de hermanus Boexstraat wijken ten behoeve 
van het winkelende publiek. in het wederopbouwplan 
ná 1945 zal de vestdijk naar het noorden worden 
doorgetrokken en de functie als noord-zuid verkeersas 
overnemen. dit proces van het ‘verschuiven’ van de rol 
van hoofdontsluitingsroute van de hermanus Boexstraat 
naar de vestdijk lag al ingebed in de wederopbouwplannen 
na 1945 en werd als tijdelijke oplossing gezien totdat de 
onteigeningsprocedure in verband met de aanleg van de 
vestdijk was afgerond en de bouw ervan kon doorgaan.

de hermanus Boexstraat vertegenwoordigt een nieuwe 
fase in de wederopbouw van de binnenstad van Eindhoven. 
om herhaling van de trage ontwikkeling van de demer te 
voorkomen, werd voor de aanleg van de reeds in 1950 
bouwrijp gemaakte volderstraat een andere methode 
gehanteerd. in plaats van individuele bebouwing werd 
begin 1954 door B&w besloten over te gaan tot een 
gezamenlijke bebouwing waarbij het kapitaal van de 
ondernemers werd gebundeld ten behoeve van een 
stedenbouwkundig totaalplan. vanaf die tijd wordt de naam 
hermanus Boexstraat gehanteerd. Er werd ingezien dat 
een totale aanpak voor de bebouwing langs de hermanus 
Boexstraat de wederopbouw van de binnenstad uit haar 
impasse zou halen. door het samenbrengen van de 
individuele particuliere eigenaars en het ontwerpen van 
een eenduidige bebouwing, kon niet alleen efficiënter – 
en sneller – worden gebouwd, maar werd tegelijkertijd de 
mogelijkheid geboden een hoge mate van stedelijkheid in 
de binnenstad in te brengen. hierbij kon een totaalontwerp 
voor de gehele straat worden ontwikkeld, hetgeen de 
winkelstraat de gewenste moderne en eigentijdse uitstraling 

zou geven. de wederopbouwsupervisor van der laan gaf 
het bureau van de rotterdamse architect ir. J.w.c. Boks 
de opdracht dit totaalontwerp te maken. Boks had voor de 
stad Eindhoven in de eerste jaren na de oorlog een ontwerp 
gemaakt voor het herdenkingsmonument en had goede 
contacten met de architect hermans, de assistent van van 
der laan. waarschijnlijk had het bureau via deze contacten 
de opdracht gekregen een ontwerp te maken voor de hotel-
bioscoop cineac op de hoek hermanus Boexstraat-vestdijk. 
om tot een architectonisch geheel te komen, besloot van 
der laan het Bureau Boks te vragen ook de hermanus 
Boexstraat te ontwerpen3. de particuliere eigenaren, de 
gemeente en de architect kwamen in april 1955 tot een 
overeenstemming, waarna het plan kon worden uitgewerkt. 
hiermee was de eerste publiek-private samenwerking in de 
gemeente Eindhoven tot stand gekomen. de verschillende 
opdrachtgevers werkten met een architect naar eigen 
keuze. deze ontwierp de plattegronden en werkte de voor- 
en achtergevels op basis van het totaalontwerp. deze 
architecten kwamen overwegend uit Eindhoven, zoals o.a. 
g. van lier, B. clement, h.d. Bakker en J. van der velden. 
maar ook uit andere contreien als amsterdam (a. vogel en 
c.J. dik) en den haag/Eindhoven (c.g. geenen en l.r.t. 
oskam). in de bouwdossiers zijn vele briefwisselingen te 
vinden tussen de architect van de opdrachtgever en de 
superviserende architect w. Eijkelenboom. 

de keuze voor een andere aanpak m.b.t. de hermanus 
Boexstraat had naast programmatische motieven 
van bouwefficiëntie en kapitaalbundeling ook een 
esthetische achtergrond. de demer kenmerkt zich door 
een veelvormige, Brabantse architectuur en kleine 
verkavelingeenheden. deze inrichting is direct gerelateerd 
aan de vooroorlogse situatie van kleine percelen en een 
gevarieerde architectuur. in het licht van de moderne 
wederopbouw mist deze inrichting een eigentijdse (groot-)
stedelijke uitstraling. dit werd al in de jaren vijftig door 
de belanghebbenden onderkend. het ontwerp van de 

3  Boks’ ontwerpen voor het herdenkingsmonument en het 
hotel zijn niet gerealiseerd.

hermanus Boexstraat is dan ook in esthetische zin een 
reactie op de demer. Er werd juist gekozen voor een 
grootschaliger stedelijke aanpak, een city-winkelpromenade 
bestaande uit een doorgaande winkelgalerij met luifels 
onder een terugspringende plint t.b.v. de lichtinval en twee 
massieve woonverdiepingen. de woningen werden van de 
winkels losgekoppeld en kregen een eigen opgang. aan 
de achterzijden werden expeditiestraten aangelegd ten 
behoeve van bevoorrading van de winkels die vanuit de 
hermanus Boexstraat en de vestdijk werden ontsloten – 
buiten het winkelende publiek om. 

OmsCHRIjvIng
het complex bestaat uit 21 eenheden, waarvan 13 aan 
de westzijde en 7 aan de oostzijde van de hermanus 
Boexstraat. de westzijde bestaat uit één doorlopend volume 
dat aan de noordzijde aansluit op de bebouwing van de 
c&a en aan de zuidzijde kort de hoek omgaat met de 
marktstraat. de oostzijde geeft een meer versnipperd beeld 
met een kleiner volume van 5 eenheden halverwege de 
straat en aan de noordzijde aansluit op de bebouwing van 
peek en cloppenburg. aan de zuidzijde gaat de bebouwing 
over in een kleine en lage tussenbebouwing (hB-straat 
29) ter aansluiting op het forse, enigszins autonoom 
staande, bouwvolume (nieuwstraat 40) op de hoek met 
de nieuwstraat. dit laatste volume wendt zich af van de 
as van de hermanus Boexstraat en volgt de rooilijn van 
de nieuwstraat. ook qua vormentaal en volume richt het 
zich tot de nieuwstraat door zich qua bebouwingshoogte, 
gevelopbouw en detaillering te richten op de historische 
bebouwing aldaar. achter de westzijde bevindt zich een 
ruime expeditiehof van waaruit de winkels voorheen werden 
bevoorraad. de doorgang tussen hB 36-38 en hB 30-34 
bestaat nog, terwijl de tweede doorgang ter hoogte van 
hB 2-10 is dichtgezet. de bevoorrading van oostzijde werd 
gedaan via de annahof met toegangen aan de vestdijk en 
de nieuwstraat. de breedte van de hermanus Boexstraat 
is groter dan de demer en heeft een breedte van 16 m. 
de volumeopbouw van de bebouwing bestaat uit een 
onderbouw met doorgaande winkelgalerij onder een uit 
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de rooilijn stekende luifel, met een totaalhoogte van 3,80 
m., een terugliggende entresolverdieping van 2,20 m. 
hoog en daarbovenop twee woonverdiepingen met een 
totaalhoogte van ruim 7,50 m. sommige bouwdelen zijn 
voorzien van een dakopbouw bestaande uit een pergola 
van ruim 2 m. hoog. hiermee verschillen de bouwhoogten 
van ca. 13,75 m. tot 16 m. de zuidelijke kopbebouwingen 
hebben een  afwijkende opbouw. het gebouw op de hoek 
met de nieuwstraat bestaat uit rechthoekig volume van 
drie woonlagen dat is gezet op kolommen en een van de 
rooilijn terugliggende onderbouw. daarmee is de bebouwing 
in zekere zin een voortzetting van de gevelindeling van de 
panden aan de nieuwstraat. de hoekbebouwing ter hoogte 
van de marktstraat is vergelijkbaar maar heeft in plaats van 
kolommen in de rooilijn liggende winkelpuien op de begane 
grond.

de ‘huid’ van de gevels bestaat uit bruin metselwerk in 
‘verblendsteen’ en in vrij metselverband met kozijnen 
van gelakt teakhout en donkerblauwe stalen ramen. de 
lichtstroken van de entresol en de winkelpuien waren 
oorspronkelijk ook opgebouwd uit teakhout. de betonnen 
kolommen die in het zicht bleven, werden bekleed met 
strips van grijsgroene italiaanse natuursteen, cippolina. 
de portiek-entrees en borstweringen van de puien werden 
bekleed met donkergrijze, gepolijste natuursteenplaten. 
de kolommen en liggers van de pergola-vormige 
dakopbouwen zijn respectievelijk uit staal en beton 
samengesteld. de balkons en doorgangen zijn volledig 
bekleed met dezelfde baksteen, ook aan de onderzijde. 
hiervoor werd het metselwerk in de bekisting gelegd 
waarna het beton er overheen werd gestort. als gevolg 
van de materiaalschaarste werd met één baksteensoort 
gewerkt. het ontwerp viel dan ook binnen de mogelijkheden 
van die tijd. aan het begin van de jaren vijftig waren de 
bouwmaterialen i.v.m. de schaarste kostbaar en werden 
nog door het rijk gedistribueerd. de arbeidslonen waren 
daarentegen naar verhouding laag. het bureau Boks koos 
ten aanzien van de ramen en kozijnen voor de - voor het 
bureau gebruikelijke - hardhouten kozijnen in heldere 

lak en ramen en draaiende delen van donkerblauw staal. 
Binnen de mogelijkheden van de gestandaardiseerde 
stalen elementen was enige diversiteit voor de raamindeling 
mogelijk. de architecten van bureau Boks hebben recht 
proberen te doen aan de baksteencultuur van Brabant en 
bekleedden het complex met de typische donkerbruine 
baksteen. de pergola’s op het dak, de vrij hangende 
balkons en de fijne kozijnbehandeling geven het gebouw 
een bijzondere eigentijdse uitstraling. 

het ontwerp voor de hermanus Boexstraat is tot stand 
gekomen in een periode waarin twee jonge architecten, 
wout Eijkelenboom en Bram middelhoek, een steeds 
belangrijker rol binnen het bureau van Joost Boks kregen. 
Eijkelenboom was in 1951 als tekenaar aangesteld en 
een jaar later volgde middelhoek. Beiden werden door 
Boks aangespoord hun opleiding tot architect af te ronden 
en deel uit te maken van de voortzetting van het bureau. 
in 1958 gaan Boks, Eijkelenboom en middelhoek een 
maatschap aan; ir. J.w.c. Boks – w. Eijkelenboom – a. 
middelhoek architecten Bna te rotterdam. vanaf die tijd 
laat Boks steeds meer aan zijn jongere compagnons over. 
de ontwerpen uit de daaropvolgende periode zijn dan ook 
in steeds grotere mate beïnvloed door Eijkelenboom en 
middelhoek.
Boks stond bekend als een bekwaam ontwerper met een 
goed gevoel voor ruimte en volumewerking. het architect-
zijn lag voor Boks dichtbij persoonlijk kunstenaarschap4, het 
vormgeven van de ruimte stond centraal. het materiaal, de 
plattegrond en de vormentaal van het gebouwen stond ten 
dienste van de ruimte en de functie. daarbij werd steeds 
gewerkt vanuit een ‘modern’ gedachtegoed, waarbij het 
gebouw vaak als één plastische vorm werd gezien. ten 
behoeve van de plasticiteit was de toepassing van één 
enkel bouwmateriaal en één constructie van belang. in het 
boek van g. ten cate noemt Eijkelenboom dit ‘monolitisme’ 
en wordt aangegeven dat dit thema een  centrale rol had 
in de filosofie van het bureau. De gevel kreeg een zekere 

4  uit: Egm-architecten, g. ten cate, rotterdam 2003, 
p.25.

dikte mee zodat de openingen – raam of balkon – het front 
leken te perforeren. om dit effect te versterken werden 
de kozijnen enigszins verdiept in de gevel gezet zodat de 
dieptewerking van de openingen deel uit bleef maken van 
de plasticiteit van de gevel. de relatie tussen de hoofdvorm, 
het materiaal en de detaillering stond daarbij centraal. 
kenmerkend voor de invloed van de jongere architecten 
zou de exacte maatvoering zijn, als ook de samenstelling 
van geometrische vormen die elkaar doorboren en over 
elkaar heen zijn geplaatst. Bijzonder feit is dat het ontwerp 
voor de hermanus Boexstraat uit 1954-55, reeds een 
vroege samenwerking is tussen Boks en Eijkelenboom.  de 
materiaalbehandeling, plastische gevel en volumewerking 
zijn kenmerkend voor Boks, echter, het uitkragen van de 
balkons is typerend voor de geometrische aanpak van 
de jonge architect. typisch voor de ontwerpen van Boks 
uit de jaren vijftig is de sculpturale behandeling van de 
pergola’s op de bovenste verdieping. zijn ontwerpen voor 
kantoorgebouwen uit deze periode laten een vergelijkbare 
aanpak voor deze dakverdieping zien; met balkons, bovenin 
opengewerkte topgevels en sculpturale elementen langs de 
dakrand.

in stedenbouwkundige zin hadden de architecten van 
het bureau Boks bewondering voor de opzet van de 
enkele jaren daarvoor gebouwde winkelpromenade ‘de 
lijnbaan’ (1953) naar ontwerp van Bakema van bureau 
van den Broek & Bakema. organisatorisch en logistiek 
gezien zijn er dan ook duidelijke overeenkomsten tussen 
beide projecten. Echter, de uitwerking van de architectuur 
werd door bureau Boks als minder geslaagd bevonden. 
Een directe relatie zou niet moeten worden gezocht. de 
lijnbaan was een vooropgezet totaalplan met een sterke 
stedenbouwkundige component. het totaalontwerp voor 
de hermanus Boexstraat had een ander uitgangspunt 
en moet meer worden gezien als middel om individuele 
panden door middel van een aantal vooraf vastgestelde 
afspraken tot één geheel te maken. de architecten zagen 
het als een huid die om de panden werd getrokken en 
waarachter de eigenaren en hun projectarchitecten – binnen 
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het afgesproken stramien – een mate van vrijheid konden 
behouden. de afspraken die werden gemaakt betroffen het 
volume, de maatvoering en het materiaalgebruik. de locatie 
van de gevelopeningen (ramen, loggia’s e.d.) kon afwijken 
en was afhankelijk van de keuzes van de opdrachtgever 
en projectarchitect. ook de toepassing van een uitkragend 
balkon was optioneel. mocht een gevelvoorstel te 
veel afwijken van de andere, dan werd overleg tussen 
opdrachtgever, projectarchitect en bureau Boks gepleegd 
om de totaliteit van het ontwerp te waarborgen. dit is ook 
de reden waarom er een variatie in raamgroottes, balkons 
en pergola’s is te ontdekken. de insteek van bureau Boks 
was om de bebouwing - in het kader van de eenheid - 
langs de dakrand van een doorlopende pergola te voorzien. 
men heeft echter niet elke opdrachtgever hiervoor kunnen 
enthousiasmeren waardoor er uiteindelijk een meer 
versnipperd beeld is ontstaan. 

waaRdeRIng
complex met winkels en bovenwoningen, gelegen in de 
binnenstad van Eindhoven volgens het wederopbouwplan 
uit 1948 (gewijzigd 1949 en 1950), naar ontwerp van 
architectenbureau Box te rotterdam, gebouwd in de periode 
1956-58, is van algemeen belang voor de gemeente 
Eindhoven vanwege:

• de schoonheid van het complex gelet op de 
architectonische waarde van het ontwerp, waarbij de 
opzet was om de bebouwing met een zgn. huid te 
omkleden en daarmee een architectonische eenheid te 
bewerkstelligen met een hoge mate van stedelijkheid 
en esthetische waarde; 

• vanwege de kwaliteit van de vormentaal van het ontwerp 
dat getuigt van inventieve ingrepen, zoals de met 
baksteen ‘ingepakte’ balkons. de uit de gevel stekende 
balkons worden hiermee integraal onderdeel van de 
doorlopende huid van baksteen. deze balkons zijn, 
gezamenlijk met de openingen in de huid van ramen 
en inpandige loggia’s, onderdeel van een plastische 
dynamiek in het gevelontwerp;

• vanwege de authenticiteit van het complex gelet op de 
bijzondere gaafheid van het oorspronkelijk karakter 
en de behouden gaafheid van de woonverdiepingen 
met oorspronkelijke ramen en kozijnen en de 
pergolavormige dakopbouw; 

• vanwege de ruimtelijke werking van de bebouwing 
aan de beide zijden van de hermanus Boexstraat en 
overduidelijke ensemblewerking van de gevels als 
onlosmakelijke onderdelen van één geheel;

• de wetenschappelijke betekenis van de 
architectuurhistorische waarde van het 
complex als voorbeeld van één van de eerste 
citywinkelwoningpromenade in nederland waarbij niet 
meer in afzonderlijke eenheden werd gedacht maar aan 
een stedelijk totaalbeeld; 

• vanwege de bijzondere bouwkundige constructie 
van de doorlopende gevelbekleding van baksteen, 
de constructie van de royale, uit de gevel stekende 
balkons incl. baksteenbekleding, de constructie 
van de volumeopbouw van de bebouwing met een 
terugliggende lichtstrook boven de winkels en de 
daarboven uitkragende woonverdiepingen. En tenslotte 
vanwege de constructieve kwaliteit van de bijbehorende 
kozijnen en inpandige balkons.

• gelet op de typologische zeldzaamheid van het object 
voor nederland en de gemeente Eindhoven; 

• de cultuurhistorische waarde van het complex in 
stadshistorische betekenis als essentieel onderdeel van 
het wederopbouwplan; 

• vanwege de sociaal-maatschappelijke en 
cultuurhistorische waarde als het wederopbouwproject 
waarmee een moderne en efficiënte wederopbouw in 
Eindhoven van start ging; 

• vanwege de cultuurhistorische samenhang tussen 
de demer en de hermanus Boexstraat, als 
vertegenwoordigers van verschillende fasen in de 
uitvoering van de wederopbouw van Eindhoven. de 
demer als een product van de vroege opvattingen over 
wederopbouw, waarbij er – in navolging van de oude 
stad – een mate van zelfstandigheid van elk pand werd 

beoogd. En de hermanus Boexstraat als een product 
van de reactie op deze aanpak waarbij gestreefd werd 
naar een gezamenlijke en meer stedelijke bebouwing 
en een projectmatige aanpak; 

• vanwege de positie van het object in het oeuvre 
van architectenbureau Boks en met name in het 
beginnende oeuvre van diens (toen nog) medewerker 
wout Eijkelenboom; 

• vanwege de participatie van lokale architecten aan de 
totstandkoming van de bebouwing; 

• vanwege de stedenbouwkundige waarde van 
het complex als wezenlijk onderdeel van de 
stedenbouwkundige ontwikkeling van de binnenstad 
van Eindhoven;

• en tenslotte vanwege de historische samenhang met de 
andere binnenstadsobjecten uit het wederopbouwplan.
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Stratumseind gezien vanaf een van de torens van de Sint-Catharinakerk, 1905. [J. Govers]
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