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"De resten van samenhang uit 11et verleden moeten bewaard blijven, als de fundamenten van samenhang voor de toekomst."
[Honand, Toekomst Bouwen Op Het Verled en.]
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Woord vooraf
Dit afstudeeronderzoek over het Hooi staat niet op zichzelf, maar past
binnen een reeks studies in de vorm van verschillende masterprojecten
en afstudeerateliers. In de context van jonge monumenten (naoorlogs
erfgoed) blijkt 't Hooi een dankbaar studieobject. De wijk werd eind jaren
'6o gerealiseerd en bevat bijna alle elementen die karakteristiek zijn voor
jonge monumenten, zowel positief als negatief. Ook typisch voor jonge
monumenten is dat de cultuurhistorische waarde in de volksmond (nog)
nauwelijks wordt (h)erkend . Op de achtergrond van dit afstudeeronderzoek
speelt dan ook de basale vraag wat we met dergelijk erfgoed aan moeten .
De masteropleiding Bouwtechniek - Lifespan heb ik gevolgd vanwege de
grote aandacht voor de maakbaarheid van bouwkundige ontwerpen en de
nadruk op de levensloop van de gebouwde omgeving, waarbij interessante
thema 's als duurzaamheid, cultuurhistorie en herbestemming van bestaande
gebouwen een belangrijke rol spelen . Het afstudeeratelier 'Het Hooi Voorbij'
bood mij de gelegenheid veel van deze thema's te onderzoeken en samen te
laten komen in een ontwerpopgave . In februari 2010 ben ik met het project
begonnen. Vanaf daar heb ik het afstudeertraject met veel plezier doorlopen.
Het atelier kwam in groepsverband niet van de grond, waardoor het een
individueel afstudeerproject is geworden . Enerzijds heb ik dit als jammer
ervaren door het gebrek aan feedback van medestudenten, anderzijds gaf me
dit de vrijheid de thema's te onderzoeken die mij persoonlijk interesseerde.
Vanuit persoonlijke interesse heb ik voor een groene, ecologische insteek
gekozen. Het is dan ook niet zo dat vergelijkbare opgaven altijd dezelfde
ontwerpoplossingen opleveren. Men zou andere belangen zwaarder
kunnen laten wegen en andere invalshoeken voor een dergelijk project
kunnen kiezen. Mijn ontwerpoplossingen zijn naar mijn mening eigentijds
en toekomstgericht, maar borduren voort op de oorspronkelijke ideeën en
bestaande kwaliteiten.
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om ir. John Swagten te
bedanken voor zijn inspirerende en prikkelende begeleiding . Daarnaast
dank ik prof.ir. Jan Westra voor zijn algemene begeleiding en prof.ir. Paul
Rutten voor zijn specifieke begeleiding op bouwfysisch gebied. Daarbij dank
ik de studenten van het masterproject over 't Hooi (voorjaar 2010) voor
hun samenwerking bij het analyseren van de wijk . Zo ook de studenten die
momenteel deelnemen aan het afstudeeratelier van John Swagten voor
het gebruik van archiefmateriaal en maquettes. Tot slot bedank ik Erik van
Eek en architectenbureau Broekbakerna voor het beschikbaar stellen van
archiefmateriaal en de wijkbewoners die mij de gelegenheid hebben gegeven
de woningen van binnen te bekijken.
Graag neem ik u mee in de toekomst van deze woonwijk om te laten zien dat
maatschappelijke en milieutechnische vraagstukken niet het einde hoeven
te betekenen voor wijken als 't Hooi. Op veel plaatsen bieden de naoorlogse
stedenbouw en architectuur een goede voedingsbodem voor een duurzame
toekomst.
Timo Schouten

"Het voortbestaan van het bestaande behoeft niet gerechtvaardigd te worden.
Het verwijderen van het bestaande, met alle gevolgen van dien, ten bate van het nieuwe,
zal gerechtvaardigd moeten worden."
[J.C.T. Vo o rt hUI S, 2010.]

Inleiding
De laatste jaren lijkt het debat rond cultuurhistorisch erfgoed te verschuiven
van de vooroorlogse periode naar de naoorlogse. Deze periode (1945-1975)
wordt niet altijd geassocieerd met waardevol erfgoed maar dat verandert
snel. Het debat laaide ondermeer op met het uitkomen van de 'Lijst van
Plasterk' in 2007, waarop de toenmalig minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap honderd nieuwe naoorlogse rijksmonumeten voordroeg. Het
vestigde de aandacht op de noodzaak om na te denken over wat te doen met
de enorme naoorlogse gebouwenvoorraad, die langzaam de grens van vijftig
jaar passeert. Kenmerkend voor het naoorlogs erfgoed is dat het vaak gaat
om een grotere schaal; wijken, gebieden, structuren.
Het Nederlandse naoorlogse erfgoed heeft internationaal een grote rol
gespeeld op de architectonische en stedenbouwkundige ontwikkelingen. Het
werk van Van den Broek en Bakerna neemt hierin een prominente plaats in.
Het afstudeeratelier 'Het Hooi Voorbij', onder leiding van ir. John Swagten,
richt zich op de Eindhovense wijk 't Hooi; in de jaren '6o ontworpen door het
vermaarde Rotterdamse bureau .
De
naoorlogse
gebouwenvoorraad
vertegenwoordigt een
grote
cultuurhistorische waarde, maar heeft tegelijkertijd te kampen met
verschillende problemen. De leefbaarheid en daarmee het voortbestaan
van dit erfgoed staat onder druk. Zo ook het Hooi. In 2010 was het vijftig
jaar geleden dat de eerste initiatieven voor deze unieke woonwijk werden
genomen. Nu is het interessant om te kijken naar de idealen achter het plan,
de ideëen en de tijdgeest, en deze naast het huidige Hooi te leggen. Vanuit
het bestuderen van de voorgeschiedenis kan naar de toekomst van de wijk
worden gekeken. Heeft deze wijk van eind jaren '6o een toekomst, met
het oog op actuele en toekomstige maatschappelijke en milieutechnische
ontwikkelingen?
Deze afstudeeropgave gaat over de zoektocht naar een manier om een
bijzondere wijk niet alleen te behouden, maar deze nieuw leven in te blazen
met het oog op de toekomst. De opgave richt zich op een ontwikkelingsconcept
voor 't Hooi, dat gericht is op heractivering van de wijk, met oog voor
cultuurhistorie en ecologie. Het heeft geleid tot een integraal en duurzaam
plan dat de leefbaarheid van de wijk waarborgt en daarmee bestaansrecht
en toekomst. Het concept komt tot uiting in concrete bouwkundige ingrepen
geïntegreerd op verschillende schaalniveaus.
De onderzoeksvraag luidt: Hoe kan een integraal wijkconcept voor 't Hooi de

wijk opnieuw laten beantwoorden aan actuele en toekomstige (maatschappelijke
en milieutechnische) vraagstukken, zodat de wijk op een duurzame en actieve
manier behouden blijft?
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Fig. 1 - De Verfdoos van architect Wamers aan de
Slotermeerlaan in Amsterdam stamt uit 1954 en gold
destijds als een revolutionair appartementengebouw.
Hoewel de woningen niet meer voldeden aan de
hedendaagse eisen werd vanwege de grote architectonische
en stedenbouwkundige kwaliteit renovatie verkozen boven
sloop. Tussen 2007 en 2009 werd het gebouw stevig onder
handen genomen naar een ontwerp van Van Schagen
Architekten uit Rotterdam . [Bron: Kei, 2010.]
Fig. 2- De Verfdoos kort na oplevering in de jaren 'so.
[Bron:stadsarchief Amsterdam, 2010.]

Toekomst voor wederopbouwwijken
In vrijwel alle grotere Nederlandse steden worden a,llerlei initiatieven
aangewend om stadswijken aan te pakken . Deze wijken, veelal wijken uit
de wederopbouwtijd, zijn vaak het toneel van sociaalmaatschappelijke
problemen, verpaupering en verloedering. Als oplossing moeten vaak
woningen van amper zestig jaar oud het veld ruimen voor nieuwbouw die de
problemen tot het verleden moet laten behoren . Maar is dit nu werkelijk een
duurzame oplossing' Zijn we ons wel bewust van wat we slopen? Misschien
zijn de woningen zelf het probleem niet, maar kan behoud ervan juist
bijdragen aan een leefbare stad.
De woonwijken uit de wederopbouwperiode (1945-1970) beslaan een
derde van de totale Nederlandse woningvoorraad . Gebouwd vanuit een
sociale ideologie zijn veel van deze wijken verworden tot "de putjes van
de woningmarkt", aldus Jacqueline Teilinga in 'De Grote Verbouwing'.
Vervangende nieuwbouw moet vaak soelaas bieden, maar helpt het probleem
niet uit de wereld . Van de gedifferentieerde bewonersgroep zijn door de jaren
heen de draagkrachtige huishoudens weggetrokken naargrotere en duurdere
woningen, terwijl ditvoorde minderdraagkrachtigen geen optie was. Daarmee
zijn vele wijken langzaam naar de onclerkantvan de socio-economische ladder
gezakt. In de praktijk houden sanering en vervangende nieuwbouw van deze
wijken vaak in dat er gebouwd wordt voor de middenklassen en dat de huren
hoger worden . De groep die dit niet op kan brengen wordt zo gedwongen
elders een betaalbaar huis te zoeken, meestal in eenzelfde soort wijk die
ook steeds verder afzakt en eenzelfde 'opknapbeurt' te wachten staat. Het
probleem is dus niet opgelost maar verplaatst.
Het vraagstuk van de naoorlogse woonwijken valt niet te negeren, gezien de
omvang van het bouwbestand uit die periode, de sociaalmaatschappelijke
problemen in veel van deze wijken, verpaupering en de vaak gebrekkige
bouwkundige kwaliteit. Maar wat in het verhaal van sloop en vervangende
nieuwbouw weinig aan de orde komt, zijn de neveneffecten ervan. Teilinga
schrijft: "De afbraak( ... ) is dan ook meer dan de sanering van onroerend goed;
het is tevens de afbraak van een stuk geschiedenis, met al haar idealen en
hoop ... " En als reactie op de vaak aangehaalde financiële argumenten stelt zij:
"Bij de vraag wat is goedkoper, is het niet alleen een kwestie van geld, maar
ook van maatschappelijke gevolgen, zoals het bij sloop verloren gaan van een
aanwezige monumentaliteit, het karakter van de buurt, de groenvoorziening,
de herinneringen van de bewoners." In dezelfde uitgave schrijft journalist
en columnist Henk Hofland over deze kwestie: "Grootschalige sloop is een
amputeren van een levend organisme. (... ) Een hoofdstuk in de Nederlandse
stadsgeschiedenis wordt buiten bedrijf gesteld. Veel bewoners verzetten
zich tegen deze onthechting van hun verleden waarin ze blindelings de weg
weten." Verderop schrijft hij : "Bestrijding van verval hoort tot de opdracht.
Maar als we radicaal slopen en herbouwen lopen we het risico een deel van
het volk verder van Zijn oude of beginnende wortels te vervreemden ."
Teilinga doelt op de kwaliteiten die de naoorlogse woonwijken wél hebben.
De geschiedenis van de wederopbouwwijken is er één die van grote
waarde is voör Nederland . Marieke Kuijpes spreekt in 'Toonbeelden Van De
Wederopbouw' over "een uiterst veelzijdig bouwbestand, met een grote
intrinsieke waarde en typische kenmerken van de sobere maar ook energieke
wederopbouwperiode." Over de architecten schrijft zij: "Ze zagen kans
met minimale middelen een grote variatie en expressie te bereiken en een
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groot gevoel van ruimtelijkheid te creëren." Ze vervolgt: "Werken van de
wederopbouw weerspiegelen het optimisme en de open ruimten van die tijd,
de intensieve samenwerking tussen disciplines, aandacht voor het detail en
de menselijke maat binnen een grotere schaal. ( ... ) Onderlinge samenhang
tussen gebouw en omgeving, tussen toegepaste kunst en groenaanleg,
binnen- en buitenruimte, de afgewogen vormgeving. Zij zijn alle bewust
ontworpen en met groot vakmanschap."
Wat veel nieuwbouwwijken verweten wordt is hun gebrek aan karakter. (Denk
aan de kritieken op Almere en verschillende VINEX-wijken.) Dat nieuwbouw
vaak karakter mist en klinisch aandoet is inherent aan het nieuw zijn. Karakter
groeit met de tijd. Met het ouder worden van een wijk en een generatie die er
opgroeit, ontstaat een geschiedenis van gebeurtenissen, ontwikkelingen en
herinneringen. Wijken moeten de tijd krijgen om een thuis te worden en te
vergroeien met de bewoners. Karakter en geschiedenis van de leefomgeving
dragen in belangrijke mate bij aan het welzijn van de bewoners. Bij sanering
van wederopbouwwijken gaat in één klap verloren wat i n een halve eeuw is
opgebouwd.
Wat betreft de architectonische kwaliteit moeten we oppassen voor het
gevaar van hypes. Zo zijn de wijken met jaren 1.920 en 1.930-architectuur
bijzonder gewild, terwijl deze wijken een jaar of twintig geleden maar net aan
de sloophamer ontkomen zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is Het Witte Dorp
in Eindhoven (1.937-'39), ontworpen door Dudok. Was naoorlogse architectuur
jarenlang niet populair, momenteel is er een licht groeiende waardering voor
architectuur uit het begin van de wederopbouw voelbaar. Het is dus zaak om
op te passen met argumenten die betrekking hebben op de waardering van
periodes, aangezien deze nogal trendgevoelig zijn.
Het gaat erom de bestaande kwaliteiten van de wijken te gebruiken en
te versterken om het aanbod, stammend uit de wederopbouw, weer af
te stemmen op de vraag van het heden en de toekomst. In de periode
tussen de wederopbouw en het heden heeft Nederland een metamorfose
ondergaan. Denk hierbij aan de opkomst van de multiculturele samenleving,
de afbraak van het traditionele verzuilde bestel en het steeds mondiger
worden van de burger, die zich tegelijkertijd steeds minder verantwoordelijk
lijkt te voelen. Qua leefbaarheid kunnen de wijken met een gedifferentieerd
woningaanbod bijdragen aan een tolerante en multiculturele samenleving.
De stedenbouwkundige samenhang in de wijken kan een antwoord zijn op
de roep om maatschappelijke cohesie en verantwoordelijkheid, op het soms
in eenzaamheid doorgeslagen individualisme. "De resten van samenhang uit
het verleden moeten bewaard blijven, als de fundamenten van samenhang
voor de toekomst", aldus Hofland.
Daarbij is behoud en ontwikkeling van wederopbouwwijken tevens een
sociale opgave. Het verbeteren van de leefbaarheid en de woonkwaliteit moet
juist ook de minder draagkrachtigen ten goede komen. Hierbij speelt ook de
technische kwaliteit een belangrijke rol. In zijn intreerede bij de Technische
Universiteit Delft, maart 201.0, sprak prof. Van de Dobbelsteen over het feit
dat de energetisch slechtste gebouwen vaak bewoond worden door minst
draagkrachte huishoudens. In een toekomst waar juist energie schaarser en
dus duurder wordt ligt een sociale opgave in het aanpakken van de letterlijke
en figuurlijke energielast van de woningen in de lagere klassen.
We kunnen stellen dat de huidige probleemaanpak geen blijvende oplossing
biedt. Teilinga maakt een vergelijking met de stadsvernieuwing uit de jaren
12

1970, die was gericht op het behoud van de stad, het gegroeide weefsel,
respect voor de geschiedenis en overleg met de bewoners. Daar tegenover
staat de huidige aanpak die gericht is op de markt, op investeringsbeslissingen
in het licht van de vastgoedportefeuille van marktpartijen over de hoofden
van de bewoners . Beide houdingen zijn niet ideaal en het is zaak de nuance
te zoeken. Duurzame oplossingen zijn niet gericht op financieel rendement
op de korte termijn, maar dragen daadwerkelijk bij aan de leefbaarheid van
de stad op de lange termijn. Tegelijkertijd moet de financiële component niet
vergeten worden . Deze is uiteraard van belang, maar kan in deze kwestie niet
maatgevend zijn . Eigenlijk is een hernieuwd maatschappelijk engagement
noodzakelijk bij alle betrokkenen, zowel bij architecten als investeerders,
zowel bij overheden als bewoners. Het is goed mogelijk dat dit op de lange
termijn ook financiële voordelen heeft.
In die zin kan het optimisme van de wederopbouw ons inspireren bij het
aanpakken van hedendaagse problemen. Maar ook bouwkundig kan deze
periode veel voor ons betekenen, zoals Kuipers al schreef: "De wederopbouw
heeft een rijkdom aan architectuur, stedenbouw en landinrichting opgeleverd
die een hernieuwde aandacht en een langere levensduur meer dan waard is ."

Fig. 3- Dudok, Het Witte Dorp te Eindhoven C37·'39}.
Amper twintig jaar geleden werd het van de ondergang
gered. Tegenwoordig is de buurt een rijksmonument .
[Foto: Klaas Vermaas, 2008]
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Duurzame wijkontwikkeling
"Er wordt voortdurend gepraat over duurzaam bouwen, maar laten we eerlijk
zijn: een gebouw neerzetten op een plek waar eerst een grasveld lag, is per
definitie niet duurzaam. Wat wel echt duurzaam is, is niet bouwen. En ook:
bestaande bebouwing herontwikkelen en duurzaam maken." Dit stelde
werkgroep 'Laten We Nederland Mooier Maken' in de Volkskrant, maart
2010. Verder stelt zij dat er door de ingezakte vraag voor tientallen jaren geen
behoefte is aan nieuwe gebouwen en dus dat deze wél bouwen onnodig en
niet duurzaam is.
Dat onze gebouwenvoorraad duurzamer moet worden, daar is weinig
discussie meer over. Over wat 'duurzaamheid' betekent des te meer. Hoe
dan ook, steeds meer zaken wijzen erop dat de huidige Westerse leefwijze,
gebaseerd op groei en eindige grondstofvoorraden op de lange termijn geen
toekomst heeft. Gevolgen van klimaatverandering en energieschaarste
worden steeds duidelijker. De bijdrage van gebouwen aan deze problematiek
is aanzienlijk. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een derde van de totale
C02-uitstoot in Nederland en bijvoorbeeld verwarming van gebouwen alleen
al vertegenwoordigt voor huishoudens een derde en voor bedrijven een
kwart van hun totale energieverbruik en 13% van het totale Nederlandse
energieverbruik. Ook de gigantische afvalberg waar gebouwen en de
bouwsector verantwoordelijk voor zijn mag niet vergeten worden.
Een werkbare en breed gedragen definitie van duurzame ontwikkeling komt
uit het rapport van de Brundtlandcommissie van de VN uit 1987. Zij omschrijft
het als "ontwikkeling die beantwoordt aan de behoeften van nu zonder de
capaciteit van de volgende generaties om in hun eigen behoeften te voorzien,
in het gedrang te brengen". Duurzame ontwikkeling steunt op drie pijlers: een
economische, een ecologische en een maatschappelijke. Kernwaarden als
houdbaarheid, leefbaarheid en rechtvaardigheid liggen in de verbindingen
tussen deze pijlers. Deze benadering wordt ook wel aangeduid met 'TBL'
(Triple Bottom Line) of'3P' (People, Plan et, Profit), en is door de VN erkend en
wordt wereldwijd door overheden en bedrijven gebruikt als basisprincipe
voor duurzame ontwikkeling en zogenaamd 'maatschappelijk verantwoord
ondernemen'. Traditioneel wordt vooral vanuit de economische dimensie
gedacht. In architectuur en stedenbouw is soms ook de maatschappelijke
component te herkennen, wanneer het gaat over de leefbaarheid van
gebouw en stad. De bouwopgave van deze tijd vraagt echter nadrukkelijk ook
om een ecologische component . Een 'groen' gebouw, zo betoogt 'The HOK
Guidebook to Sustainable Design', schaadt de natuurlijke omgeving zo min
mogelijk, of beter, helpt reeds toegebrachte schade te herstellen. Daarnaast
zorgt een groen gebouw voor een gezonde en prettige leefomgeving voor de
mens. Om dit te bereiken is het belangrijk om de gehele levenscyclus van een
gebouw in ogenschouw te nemen en het traditionele besluitvormingsproces,
gebaseerd op kosten, planning en kwaliteit, te integreren met overwegingen
aangaande ecologie, maar ook gezondheid, veiligheid en comfort. Dit geldt
uiteraard ook op wijkniveau .
Wat betreft nieuwbouw wordt er al veel bereikt in het streven naar het
verminderen van C0 2 -uitstoot en het besparen van energie. Echter, de
nieuwbouwproductie vertegenwoordigt maar 1% van de totale Nederlandse
gebouwenvoorraad. Zo telde ons land in 2009 een gebouwenvoorraad van 7,1
miljoen en kwamen er per saldo7o.ooo woningen bij . (Bron : CBS .) Met andere
woorden, alleen duurzame nieuwbouw zet geen zoden aan de dijk. Als
lS

Fig. 4- De herstructurering van het Haarlemse stadsdeel
Schalkwijk: een integraal totaalplan voor wonen, water,
ecologie en verkeer dat de totale leefbaarheid van de wijk
voor ogen heeft. [Bron: Adriaens, Duurzame Stedenbouw,
p. llJ.)
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Nederland echt werk wil maken van een duurzamere gebouwenvoorraad zal
er ook duurzaam herontwikkeld moeten worden.
Een mooi voorbeeld vinden we in Haarlem, waar het stadsdeel Schalkwijk
sinds enkele jaren stevig wordt aangepakt. Deze typische wederopbouwwijk
(gebouwd in de jaren '6o en '70) omvat 11.ooo woningen en 730 ha. Bij de
herstructurering van dit stadsdeel staat een duurzame en geïntegreerde
aanpak hoog in het vaandel. Zo wordt een deel van de woningen vervangen
om hetwoningaanbod meergedifferentieerd te maken en de woningdichtheid
te vergroten. De bestaande en kenmerkende stedenbouwkundige
structuren zijn hierbij behouden of versterkt. Bestaandé woningén wordén
gerenoveerd en energetisch verbeterd. Op wijkniveau zijn maatregelen
getroffen om het energieverbruik drastisch te beperken. Tegelijkertijd is er
veel aandacht voor ecologie. De groenstructuur wordt verbonden met de
waterstructuur, welke afgekoppeld wordt van het riool. Gekoppeld aan het
landschap vervullen ze naast een ecologische ook een recreatieve functie.
Het autoverkeer wordt teruggedrongen, maar het openbaar vervoer en de
fiets- en voergangersnetwerken worden juist verbeterd en uitgebreid. Het
resultaat is een totaalplan dat de totale leefbaarheid van de wijk voor ogen
heeft. Uiteraard zijn er ook moeilijkheden. Met name het afstemmen van de
disciplines en de grote mate van inspraak van de betrokkenen kostte meer
tijd dan gepland.
Essentieel is dat grote partij:en als woningcorporaties en overheden zich
op duurzame herontwikkeling richten. Particulieren kunnen immers niet
gedwongen worden hun eigen woning duurzamer te maken, ze kunnen
hoogstens gestimuleerd worden. Herontwikkelingsprojecten op grotere
schaal bieden kansen om spijkers met koppen te slaan. Dat het bij projecten
van wooncorporaties vaak over goedkopere woningen gaat voor lagere
maatschappelijke klassen beantwoordt direct aan de sociale opgave die
voortkomt uit zowel een toekomstige energiecrisis als de problematiek
rondom wederopbouwwijken. Voorbeelden als het Haarlemse Schalkwijk
laten zien dat het mogelijk is om op grotere schaal te werken aan leefbaarheid.
Bij een goede integratie van disciplines en schaalniveaus is het uiteindelijke
resultaat meer dan de som der delen.

Impressie
Fig. 5- De wijk 't Hooi en Winkelcentrum Woensel
liggen in het stadsdeel Woen sel, Noord-Eindhoven. De
Veldmaarschalk Montgomerylaan vormt de belangrijkste
verkeersverbinding met de Eindhovense binnenstad .
[Kaart: Google, 2010 . ]
Fig. 6- Tuinzijde type F, vrijstaande woning . [Bron :
brochure suncedar, jaartal onbekend .]
Fig. 7- Straatzijde type F. [Bron : archief 't Hooi, TU
Eindhoven .]
Fig . 8- Patio van type D. [Foto: Timo Schouten, 2010.]
Fig. 9 -Interieur type D. [Foto: Timo Schouten, 2010.]
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Rechter pagina:
Fig . 10- Vogelvluchtperspectief van 't Hooi. [
Fig . 11- Woonhof met rijenwoningen van type C (links) en
drive-inwoningen (type H, rechts). [Foto: Timo Schouten,
2010.]

Fig. 12- Rug-aan-rug patiowoningen (type K) met op de
achtergrond middelhoogbouw. [Foto: Timo Schouten,
2010.]

Fig. 13- Rijenwoningen (type B) langs de Clervauxlaan .
[Foto : Timo Schouten, 2010.]
Fig. 14 - Entreepartij type H. [Bron: a·rchief 't Hoo i, TU
Eindhoven .]

Linker pagina:
Fig. 15- De woontoren, gezien vanaf de groenstrook
langs de Clervauxlaan, kort na oplevering. [Bron: archief
Broekbakema.]
Fig. 16- Hetzelfde beeld enkele decennia later. [Foto: Timo
Schouten, 2010.]
Fig. 17- De centrale groene as, welke hier nog maar pas is
aangeplant. [Bron: archief Broekbakema.]
Fig. 18 - De berken aan de cen trale groene as zijn
ondertussen volgroeid. [Foto: Timo Schouten, 2010.]
Fig. 19- Splitlevel bajonetwoningen lang se Clervauxlaan in
de jaren '70. [Bron: archief Broekbakema .]
Fig. 20 - Dezelfde woningen aan de Luxemburglaan,
tegenwoordig. [Foto: Timo Schouten, 2010.]
Deze pagina:
Fig. 21- De westelijke woon hoven, ten tijde van de bouw
van de woontoren. [Bron: archief Broekbakema.]
Fig. 22 - De Clervauxlaan, gezien vanuit de woontoren.
[Foto: Timo Schouten, 2010 .]
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PHILIPSDORP BI"' BNDHOVEN
WINGERDI.AANT.1€

Fig. 23- K.P.C. de Bazel, Philipsdorp Eindhoven, 1918.
[Bron : Eindhoven in Beeld, Peter Vermeulen, jaartal
onbekend.]
Fig. 24- J.M. de Casseres, Algemeen Uitbreidingsplan
Eindhoven, 1929-1930. [Bron : Bosma, J.M. de Casseres.]
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Stedenbouwkundige achtergrond
In de wederopbouwperiode werd er in heel Nederland, dus ook in Eindhoven,
bijzonder veel gebouwd. De enorme woningnood na de Tweede Wereldoorlog
maakte grote stadsuitbreidingen noodzakelijk en bood mogelijkheden
nieuwe en eerder ontwikkelde stedenbouwkundige ideeën op grote schaal
in praktijk te brengen. Om 't Hooi te begrijpen en op de juiste waarde te
schatten is het essentieel de voorgeschiedenis te kennen .
De opkomst van moderne stedenbouw

Al voor de oorlog waren er grote ontwikkelingen gaande binnen de
stedenbouwkundige discipline. Met het aannemen van de Woningwet in
1901 en de heersende trend van verstedelijking kwam er veel aandacht voor
een schone stad . Beïnvloed door het concept van de tuinstad, rond 1900
geïntroduceerd door de Brit Ebenezer Howard, ontstond een scheiding
tussen woon- en industriegebieden. In Nederland kwam dit tot uiting in
enkele tuindorpen en nieuwe stadswijken uit het begin van de jaren '2o;
kleinschalig en dorps van karakter. Een voorbeeld hiervan is het Eindhovense
Philipsdorp. Tegelijkertijd was er de 'monumentale stadswoningbouw',
bijvoorbeeld in Berlages Plan Zuid voor Amsterdam, waarin het gesloten
bouwblok de maat in de stedenbouwkundige compositie bepaalt. Hoewel de
stedenbouwdiscipline voornamelijk bij de architect lag, werden er in het hele
land meer en meer gemeentelijke stedenbouwkundige diensten gevestigd.
In de jaren '20 maakte grote stedelijke groei een grootschaligere,
regionalere kijk noodzakelijk. Dit zorgde voor de opkomst van streek- en
bestemmingsplannen. Voor gemeente Eindhoven, dat met de annexatie van
vijf randgemeenten (Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel en Strijp) in 1920
haar huidige omvang kreeg, maakte stedenbouwer J.M . de Casseres in 1930
een uitbreidingsplan, waarin veel nadruk lag op de infrastructuur en op de
scheiding van wonen en werken. Het plan voorzag in een radiaalstructuur,
met blokken bebouwing tussenontsluitings-en ringwegen.
Hoewel De Casseres niet zozeer een modernist was, werden deze principes
vooral vertolkt door moderne architecten en stedenbouwers. Zo bestond
vanaf 1920 de Rotterdamse architectengroep 'Opbouw', waarvan architecten
Brinkman en Van der Vlugt deel uitmaakten. Met hun gelijknamige bureau
waren zij in Nederland één van de belangrijkste vertolkers van Het Nieuwe
Bouwen. Van derVIugts opvolger, J. H. van den Broek, maakte vanahg36 deel
uit van Opbouw. Samen met de gelijkgezinde Amsterdamse architectengroep
'De 8' bespraken de modernen vanah928 hun ideeën in internationaalverband
op de (lAM-congressen (Congrès lnternationaux d'Architecture Moderne).
Onder het devies licht, lucht en ruimte werden de vier hoofdfuncties, wonen,
werken, ontspanning en infrastructuur strikt van elkaar gescheiden. Het open
bouwblok en strokenbebouwing boden mogelijkheden voor deze 'open'
stad. In Eindhoven kregen deze principes gestalte in de Philipsfabrieken van
architect D. Roosenburg, waaronder de Lichttoren, de Witte Dame en het
Klokgebouw, maar ook in Het Witte Dorp van Dudok.
De wederopbouw van Eindhoven

Tijdens de wederopbouw bestonden traditionele en moderne architectuur
naast elkaar. Beide richtingen hanteerden echter moderne principes als het
om stedenbouw ging. Vanuit de idêeën van Opbouw over een open stad
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"DE GELEDING DER STAD 11

"De wijkbebouwing vormt de neutrale achtergrond waartegen de geestelijk hoger betekenende gebouwen uitkomen,
doch waarnaast ook de centra van wereldlij'k bestuur hoogtepunten zullen moeten vormen."
[Roomskatholle ke architect G.H.M Holt)

Fig. 25- De Geleding Der Stad. Schema bij de wijkgedachte.
[Bron: archief '\ Hooi, TU Eindhoven.)
Fig. 26- Roomskatholieke variant op de wij kgedachte.
[Bron: Luuk Boe lens, www.rif.nl)
Fig. 27- Stadsuitbreiding langs de nieuwe Karel de
Grotelaan, eind jaren ' so. Rechtsaf tussen de flats door
komt men bij de binnenstad. Op de voorgrond de huidige
ringweg met rotonde. [Bron: Eindhoven in Beeld, Anne
Troost, jaartal onbekend.]

ontstonden de eerste Rotterdamse wederopbouwwijken, gericht op open
verkaveling en de doorstroming van verkeer. Uit de zoektocht naar een stad
op een menselijke schaal kwam in 1946 'De stad der toekomst, de toekomst
der stad' van A. Bos voort, waarin de wijkgedachte werd geformuleerd. Hierin
werd uitgegaan van een gelede stad, waarin de stad, het stadsdeel, de wijk
en de buurt werden onderscheiden. Deze hiërarchie werd nodig geacht om te
voorkomen dat een ongestructureerd uitdijende stad belemmerend werkte
op de ontplooiing van het individu en het hechte gemeenschapsleven van het
verzuilde Nederland. Elke wijk (ca. 2o.ooo inwoners) bestond uit verschillende
buurten (2.ooo - 4.ooo inwoners) en beschikte over woningtypen voor
diverse sociale klassen en leeftijdsgroepen. Ook moest elke wijk een volledig
voorzieningenpakket bieden, waaronder winkels, kleine bedrijfsruimten, een
wijkhuis, horeca, scholen en kerken. Deze voorzieningen vervingen niet de
functie van de binnenstad, waar zich de belangrijke stedelijke voorzieningen
bevinden. De w ijkgedachte werd één va n de leidende principes van de
wederopbouw.
Na de oorlog was het zo snel mogelijk oplossen van de woningnood het
belangrijkste doel voor politici en woningbouwverenigingen. Zoals in
de meeste steden, stond ook in Eindhoven het bouwtempo en -volume
voorop. Architecten en stedenbouwers die opriepen tot bezinning en een
weldoordachte aanpak vonden zelden gehoor. Dit leidde in Eindhoven tot
vaak saaie en eentonigewijken met goedkopewoningwetwoningen om vooral
de lagere sociale klassen aan een woning t e helpen . Van differentiatie was
dus geen sprake. De kwaliteitseisen voor deze woningen lagen vastgelegd in
de 'Wenken en voorschriften', waarvoor J.H. van den Broek zich had ingezet.
Deze eisen hadden voornamelijk betrekking op minimummaten van kamers
en vereiste hoeveelheden kastruimte.
Het Eindhovense openbare leven werd in deze tijd, evenals voor de oorlog,
gedomineerd door roomskatholieke instituten, die nauwelijks t oegankelijk
waren voor andere gezindten. De van elders komende nieuwe bewoners,
voornamelijk werkzaam bij Philips, hadden dan ook weinig mogelijkheden
om invloed uit te oefenen. Om tegemoet te komen aan deze groep voorzag
Philips al sinds de jaren '20 in voorzieningen op het gebied van woningbouw en
scholing, maar deze voorzieningen bleven na de oorlog enigszins achterwege.
In de eerste naoorlogse jaren voerde het herstellen van de oorlogsschade de
boventoon . Vooral het centrum van Eindhoven had het zwaar te verduren
gehad door verschillende bombardementen op de Philipsfabrieken. In 1945
lag onder andere de Demer volledig in puin . Het naoorlogse uitbre idingsplan
van J.A. Kuiper uit 1950 was in de basis gebaseerd op het plan van De Casseres
uit 1930, met dit verschil dat in Kuipers plan de (katholieke) wijkgedachte was
verwerkt. In deze wijkgedachte waren de onderdelen van de samenleving
vertaald naar de structuur van de roomskatholieke kerk. Hierin was de
parochie van gelovigen maatgevend voor de wijk. De binnenstad met de vijf
dorpen eromheen werd voorgesteld als een bloem met vijf bloembladen,
gescheiden van elkaar door groene wiggen. De wegenstructuur ligt hier
overheen als een spinnenweb van ringwegen en uitvalswegen. In de zuidelijke
stadsdelen werden veelal bestaande uitvalswegen gebruikt. In Woensel
werden de nieuwe uitvalswe gen (naar Amerikaans model) uit gevoerd als
groene 'parkways', zoal s de John F. Kennedylaan en de Veldmaarschalk
Montgomerylaan. In Gest el werd alleen de Karel de Grotelaan op deze wijze
vormgegeven, als vervanger van de bestaande Hoog straat. De verschillende
wijken lagen als blokken tussen de wegenstructuur. In deze visie werd
uitgegaan van achteraf veel te optimistische prognoses. Zo zou Eindhoven in

Fig. 28- Het Zuidoost-Brabantse landschap is een
zogenaamd 'beekdallandschap', dat wordt gekenmerkt
door beekdalen met daartussen zandwallen. Eindhoven
en de dorpen Woensel, Tongel re, Stratum, Gestel en Strijp
liggen van oudsher op de hoger gelegen zandwallen tussen
de beekdalen van de Dommel, de Tongelreep, de Gender,
de Lijmbeek en de Grote Beek. De oude dorpen Woensel
en Vlokhoven lagen strategisch tussen de hooggelegen
heidegronden met akkerland in het westen en de
laaggelegen beekdalen met weidegronden in het oosten.
[Eigen materiaal.]

Fig. 29 -In de Eindhovense wederopbouwplannen werd het
'bloembladmodel' gebruikt. De vijf stadsdelen liggen als
bloembladen rond de binnenstad, van elkaar gescheiden
door groene wiggen. Deze groengebieden worden
grotendeels gevormd door de oorspronkelijke beekdalen.
De wegenstructuur van radialen en uitvalswegen ligt hier
als een spinnenweg overheen. 't Hooi ligt ten westen van
het oude dorp Vlokhoven, langs het historische lint tussen
Woensel en Son. [Eigen materiaal.]
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1980 250.000 inwoners tellen, maar in de praktijk was dit in 2010 pas 214.000
inwoners. Daarbij waren de plannen volledig afgestemd op vervoer per auto.
Openbaarvervoer kwam nauwelijks ter sprake en over de negatieve gevolgen
van intens,i ef autoverkeer werd al helemaal niet nagedacht.
Langs de grote ontsluitingswegen zou hoogbouw worden toegepast, maar
dit was al snel onderwerp van discussie. Met name in katholieke kringen werd
na de oorlog vastgehouden aan de eengezinswoning als uitgangspunt voor
het wonen in Eindhoven. De mening bestond dat hoogbouw niet paste in
de Brabantse wooncultuur. Juist Woensel moest volgens de gemeenteraad
een wijk van laagbouw worden. Toch werd hoogbouw na verloop van tijd
noodzakelijk als gevolg van de grondprijzen. Een rapport uit 1958 pleitte
ervoor ten minste 25% van de woningen in hoogbouw onder te brengen.
Hoewel de meerderheid van de raad een veel lager percentage prefereerde
werden de uitgangspunten van het rapport toch aanvaard.
Met de voltooiing van het hoogspoor in 1953 was één van de grootste
barrières binnen de stad geslecht. De ringweg zorgde voor een goede
bereikbaarheid van de verschillende stadsdelen. Het gebied ten zuiden van
het spoor tot aan de ringweg werd snel volgebouwd en buiten de ringweg
verschenen de eerste grote uitbreidingen rond Strijp, Gestel en Stratum
tussen nieuwe ontsluitingswegen. Ten noorden van het spoor, in Woensel,
kwam het zwaartepunt van de uitbreiding te liggen. Tussen 1960 en 1970
draaide de nieuwbouwmachine op volle toeren, met als recordjaar 1966,
toen er ruim 2.200 woningen werden gebouwd . De bevolkingsgroei bleef
echter structureel achter bij de prognoses en rond 1970 telde de stad net
185.000 inwoners. Het voorzieningenniveau bleef op zijn beurt achter bij de
bevolkingsgroei, waardoor een groot stadsdeelcentrum noodzakelijk werd.
Vanaf 1962 werden de plannen hiervoor concreet. Hoewel woonwijk 't Hooi
en Winkelcentrum Woensel een ensemble hadden moeten worden werden
ze gedurende het decennium parallel ontwikkeld . 't Hooi werd uiteindelijk
tussen 1968 en 1971 gerealiseerd. De bouw van het winkelcentrum begon iets
later, in 1969 en was in 1972 voltooid .
De laatste drie decennia van de eeuw dijde Eindhoven gestaag verder uit
richting de gemeentegrenzen. Zo verrezen eind jaren '6o en jaren '70 ten
noorden van 't Hooi ondermeer de wijken Woenselse Heide en De Tempel. In
1972 werd begonnen met de aanleg van het Henri Dunantpark. In de jaren '8o
en 'go breidde Eindhoven verder uit naar het noorden met Achtse Barrier en
Blixembosch. De westelijke randweg bleek een nieuwe barrière. Door gebrek
aan ruimte binnen de randweg werd deze eind jaren 'go overgestoken, ten
behoeve van de wijk Meerhoven en uitbreiding van en ontwikkelingen rond
Eindhoven Airport.

2]

Fig. 30- Gemeente Eindhoven, 1921. In 1920 werd de stad
Eindhoven sam engevoegd met vijf omliggende dorpen:
Weense I, Tongelre, Stratum, Gestel en Strijp. Kenmerkend
voor deze dorpen is de lintbebouwing langs hoofdwegen.

Fig. 31-Gemeente Eindhoven, 1941. De explosieve groei
van het Philipsecneem leidt tot verschillende nieuwe
arbeiderswijken voor Philipspersoneel in o.a. Strijp en
Woensel. Nieuwbouw rond de Parklaan biedt huisvesting
voor hoger personeel.

Fig . 32- Gemeente Eindhoven, 1961. In de jaren ' se ligt
de nadruk op stadsuitbreiding in de zuidel ijk stadsdelen .
Vooral in Gestel verrijst veel nieuwbouw rond de nieuwe
Karel de Grotelaan. Wat betreft bereikbaarheid worden
grote stappen gezet met de ringweg en de Tilburgseweg
(later onderdeel van Randweg Eindhoven) .

Fig. 33- Gemeente Eindhoven, 1970. In de jaren 'Go
draait de nieuwbouwproductie op volle toeren met
grote stadsuitbreidingen in Woensel als gevolg. Brede
parkachtige lanen zorgen voor de ontsluiting van de wijken,
die als blokken tussen de wegenstructuur liggen. Aan het
einde van de Veldmaarschalk Montgomerylaan verrijst
Winkelcentrum Woensel met daarboven 't Hooi. Met de
aanleg van de 'Poot van Metz' tussen de Tilburgseweg en de
A67 krijgt de randweg langzaam vorm.

Fig. 34- Gemeente Eindhoven, 1980. De stad dijt verder
uit richting de gemeentegrenzen en komt steeds meer
klem te liggen tussen de randweg, die steeds verder wordt
uitgebreid.

Fig. 35- Gemeente Eindhoven, 2004. De open ruimten
worden langzaam opgevuld. Door gebrek aan ruimte vindt
eind jaren 'go stadsuitbreiding plaats ten westen van het
Beatrixkanaal in de vorm van de wijk Meer hoven.

[Bron: TU Eindhoven, Morfologische Atlas Eindhoven.]

CIAM en Team 10

Fig. 36- Op het congres in Otterlo, 1969, proclameert Team
de dood van CIAM. Op de foto: Aldo van Eyck, Allison en
Peter Smithson en Jaap Bakema. [Bron: Risselada, Team
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Eén van de bekendste en invloedrijkste (lAM-congressen was CIAMIV, in 1933. Hier werd het Handvest van Athene vastgesteld, waarin het
uitgangspunt van de 'functionele stad' werd geformuleerd als het scheiden
van de vier hoofdfuncties wonen, werken, recreatie en infrastructuur. Binnen
de CIAM ontstond eind jaren '40 echter onvrede onder de leden van de
jongere generatie, onder wie Jacob (Jaap) Bakema, over onder andere dit
soort dwingende stedenbouwkundige principes van de oudere generatie
en het gebrek aan inspraak van de jongeren. Het dogmatisch scheiden van
functies werd te technocratisch en te bureaucratisch bevonden en zij stelden
dat de menselijke schaal uit het oog verloren was. Het negende (lAMcongres, in Aix-en-Provence in 1953 stond in het teken van een definitie van de
zogenaamde habitat. Beide generaties wilden in hun werk sociale relaties van
de gebruikers bevorderen. Waar de jongere generatie echter een nieuwe weg
in wilde slaan, wilde de oude generatie door op de oude principes. CIAM IX
bood weinig uitkomst en leidde tot grote teleurstelling onder beide groepen.
Uit onvrede over de gang van zaken binnen CIAM kwamen in 1954 jongere
leden, onder wie Bakema, samen in Doorn, waar ze het 'Manifest van
Doorn' schreven. Hierin pleitten ze voor een stedenbouw die niet langer een
functionele hiërarchie kent, maar een hiërarchie van menselijke betrekkingen.
Hierin was veel aandacht voor de totalite it van een gemeenschap en zijn
specifieke karakter en omgeving. Desondanks was ook deze groep niet
helemaal eensgezind. De Britse architectengroepen, gerepresenteerd door
het echtpaar Smithson, richtten zich op hun 'scales of association'-strategie,
waarin ze de vier hoofdfuncties uit het Chartre d'Athènes uit 1943 (wonen,
werken, ontspanning en infrastructuur) vervingen door vier categorieën
van nederzetting (city, town, village, isolated house). De Nederlanders,
gerepresenteerd door Jaap Bakerna en Aldo van Eyck, wilden zich echter
meer focussen op thema's als 'de drempel' (de overgang die bemiddelt tussen
privé en openbaar), 'groei en verandering' en 'esthetiek van het grote aantal'.
Later dat jaar kregen Bakema, Gandilis en Smithson de taak het inhoudelijke
deel voor het tiende CIAM-eengres uit te werken. In een bijeenkomst in het
Zwitserse La Sarraz (1955) werd de nieuwe benadering met het bestuur
besproken en hoewel de twee groepen het niet eens waren over hóe om
te gaan met het begrip 'habitat', werd wel de titel van het tiende congres
overeengekomen: 'The Habitat: Problem of lnterrelationships'. De oudere
generatie erkende zo de rol die de jongere generatie, die nu met 'Team 10'
werd aangeduid, speelde en liet hen verder gaan met het voorbereiden van
het congres. CIAM X, in 1956, werd vooraf al beschouwd als het laatste CIAMeengres en uiteindelijk bleef dan ook een groot deel van de oudere generatie
weg, onder wie Le Corbusier, Giedeon, Gropius en Van Eesteren .

10.)

Vanaf toen werd de CIAM vernieuwd; het bestuur verdween en het geheel
werd democratischer. In 1959 vond in Otterlo een nieuw cong res plaats.
Ondanks het dood verklaren van CIAM en de breuk met de oude organisatie
kreeg het congres de titel: 'CIAM : Research Group for Social and Visual
Relationships'. De organisatie werd geherdefinieerd als een forum voor
persoonlijke ideeën en ideeën van locale werkgroepen. Gedurende de jaren
'6o en '70 werden er meerdere congressen georganiseerd, waaraan bekende
namen deelnamen, zoals Hertzberger, Tange en Ungers. Met de dood van
Bakerna in 1981 verloorTeam 10 echter een zeer belangrijke stuwende kracht.
Mede door onderlinge meningsverschillen en, in het licht van het opkomende
postmodernisme, verouderde ideeën betekende dit het einde van Team 10.
31

"De wonderlijke samenhangleren kennen die leven heet, noodzaakt tot leven in respect en met belangstelling voor die samenhang
en geeft betekenis aan de betrekldng tussen mensen en dingen, van stoel tot stad."
[Jaap Bakern aj
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Jaap Bakerna
Jaap Bakema, geboren in ~9~4 te Groningen, opgeleid aan de Delftse
bouwkundefaculteit, werkte na zijn studie voor de Dienst Publieke Werken
te Amsterdam en werd tijdens de Tweede Wereldoorlog medewerker bij
het Rotterdamse architectenbureau Van Tijen en Maaskant. Na de oorlog
ging hij bij de Rotterdamse Dienst Volkshuisvesting werken, waar hij
nauw betrokken was bij de wederopbouw van de stad. Vanaf ~948 was hij
werkzaam bij Brinkman en Van den Broek Architecten, waar hij vanaf ~951
deel uit ging maken van de directie. Vanaf toen ging het bureau dan ook
Architectenbureau Van den Broek en Bakerna heten. Samen met het bureau
maakte hij internationale faam met winkelcentrum de Lijnbaan in Rotterdam
('48-'53).

Linker pagina:
Fig. 37- Het vriendschapsmodel, waarmee Bakerna de
samenhang tussen gebouwen uitlegde. [Bron: lbelings, De
Functie Van De Vorm, p. 33.]
Deze pagina:
Fig. 38- Jaap Bakerna (links) en Johannes van den Broek
werkend aan een model voor het faculteitsgebouw voor
Civiele Techniek in Delft. [Bron: Teamwonline.org]

"Het kleine is nodig om het grote
te kunnen vatten en accepteren".
[Joap Bakc m aj

Vanaf 1946 was Bakerna betrokken bij de CIAM, waar hij een belangrijke
rol speelde in de ondergang van CIAM en het ontstaan van Team 10. In
tegenstelling tot de strikte functiescheiding die het CIAM verkondigde,
bepleitte Bakerna een verweving van stedelijke functies om te komen tot een
continue ruimte van stedelijke verbindingen. Stedelijke functies moesten niet
zozeer gescheiden, maar onderscheiden worden.
In de wederopbouwperiode vond er een omslag plaats van een 'gehechte' naar
een 'onthechte' wereld. Moderne techniek en mobiliteit (maar ook sociale
veranderingen als ontzuiling en ontkerkelijking) maakten dat de mens niet
meer gebonden was aan plaats. Tenminste, zo werd gedacht. In het tijdperk
van technische vooruitgang en ruimtevaart zou de mens letterlijk één zijn
geworden met de ruimte. Als gevolg hiervan zou de mens veroordeeld zijn
tot eindeloos zwerven, een nomadisch bestaan voor de moderne stedelijke
mens. Het 'zich vestigen' en de 'verbondenheid met de plek' waren dan ook
geen thema's in het werk van Van den Broek en Bakema. Dit was een direct
gevolg van het moderne gedachtegoed en werd niet alleen geaccepteerd
maar zelfs als bevrijding gezien. Aangezien de moderne mens niet meer
verbonden was met zijn of haar plaats probeerde Bakerna geborgenheid te
behouden via architectuur.
Belangrijk uitgangspunt in Bakemas werk is dan ook de zoektocht van de
mens "naar een verstandhouding met de plaats en ruimte waarin hij leeft."
Architectuur en stedenbouw ondersteunen de mens hierin, omdat "de
mens zich kan vereenzelvigen en identificeren met de totale ruimte door
ruimtelijke structuren," aldus Bakema. De relaties tussen verschillende
gebouwen is voor hem dan ook belangrijker dan elk gebouw op zich. Om dit
uit te beelden gebruikte hij het vriendschapsmodel, waarmee hij het belang
van de overgangselementen aangaf. Vanuit de menselijke beleving en maat
de verbinding leggen naar het grotere geheel, door middel van een oriëntatie
van klein naar groot; ontwerpen van stoel tot stad. Samen met Al do van Eyck
stelde Bakema: "Gebouwen worden weer steden en steden kunnen weer
grote huizen worden, waarbij kleine en grote dingen elkaars bepaling zijn."
De vergelijking van verschillende woonvormen was voor Bakerna een
belangrijk uitgangspunt. In een brief uit februari 1956 aan Peter en Allison
Smithson, belangrijke collega's binnen zowel CIAM als Team 10, schreef hij:
"Comparing a way of living of one man ( ... ) with that of another man is one
of the most important tools for recognizing life." En verderop in dezelfde
brief: "A man leaving his house wil I be confronted with other ways of living
expressed in other types of houses surrounding his own cel I."
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"De grote maat die past bij de grote maat van het landschap. En dan langzaam naar de kleinere maat. "
[Ja.ap Bakema]
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De wooneenheid en de visuele groep
Het principe van differentiatie in woningtypen kwam voor het eerst
voor in de studie 'Woonmogelijkheden voor het nieuwe Rotterdam' uit
1941, waarin Bakerna voorstelde bevolkingsdifferentiatie als drager van
het stedenbouwkundige ontwerp te nemen en waar op de kop van een
bebouwingsstrook gelijkvloerse ouderenwoningen werden toegevoegd . In
een ontwerpvoorhet RotterdamseZuidwijk uit1949 paste Bakerna dit principe
toe om zo een veelheid aan woonsferen te creëren . Elk woontype bracht hij
onder in afzonderlijke bouwblokken met verschillende hoogten, waarmee
hij composities maakte . Deze noemde hij een 'sociaalruimtelijke eenheid',
ofwel 'wooneenheid'. Verschillende wooneenheden, herhaald, gespiegeld of
geschakeld rondom een groene centrumzone, vormden een wijk op stedelijk
niveau. Door de hele jaren '50 heen onderzocht hij het principe van de visuele
groep samen met zij n collega's binnen architectengroep Opbouw.
De wijk Klein Driene in Hengelo ('51-'56) is één van Sakema's vroegere
ontwerpen en gebaseerd op de stempeling van een wooneenheid rondom
een centrale groenzone. In 1953, op het negende (lAM-congres presenteerde
Opbouw een studie voor Rotterdam Alexanderpolder, dat voortborduurde op
eerdere studies voor Rotterdam Pendrecht. Hierin werd hetzelfde principe
gehanteerd als in Klein Driene, maar op een grotere schaal. Hier waren de
wooneenheden niet identiek, maar bestonden ze uitverschillende composities
van enkele typologieën. De composities bestaan uit open ruimten waar de
gebouwen centrifugaal en los van elkaar als molenwieken omheen liggen.
De openingen tussen de bouwblokken en herhaling van de wooneenheden
moest een ruimtelijke dynamiek opleveren die een brede horizon en de
grotere schaal van het landschap zichtbaar en voelbaar maakte binnen de
relatieve beslotenheid van de woongebouwen. De wooneenheden lagen
aan een langwerpige groene centrumzone waarin de wijkfaciliteiten waren
ondergebracht. Opvallend waren de grote flats, zogenaamde 'mammoets'
in deze centrumzone. Deze vormden verticale wooneenheden, waarin
verschillende woonvormen werden ondergebracht . Vanuit de centrumzone
naar de rand van de wijk nam de bouwhoogte af om te eindigen in laagbouw
'langs de polderweg'.
Een nieuwe studie voor Rotterdam Ale xanderpolder presenteerden Bakerna
en medewerkend architect Jan Stokla in 1956, op het tiende CIAM-congres.
In de drie tussenliggende jaren was het principe van de wooneenheid verder
ontwikkeld. De relatie met het vlakke polderland was hier anders beschouwd
en het profiel omgekeerd. Waar de korrel in de eerdere ontwerpen fijner werd
naar de rand van de wijk, werd hij nu juist fijner richting de centrumzone .
Hoogbouw, zowe l fiats als torens, stond nu aan de rand van de wijk, waar
ze de entree van de wij'k markeerde . De bouwhoogte en schaal nam richting
het centrum af, langs middelhoogbouw, overgaand in laagbouw. De
laagbouw vormde samen met de wijkfaciliteiten een strook die verschillende
buurten met elkaar verbond en waarin de polderweg overging in de fietsen voetgangersroute naar het wijkcentrum . De lineaire opzet zorgde voor
goede uitbreidingsmogelijkheden. In deze studie werd voor het eerst de
term 'visuele groep' gebruikt. De wooneenheiden functioneerden niet alleen
meer als een sociaalruimtelijke eenheid, maar tezamen vooral ook als een
ruimtelijke eenheid die visueel kon worden ervaren en begrepen.
Fig. 39- In vroege re st ud ies werd de schaal vanaf de ra nde n
naar de centrumzone toe steeds grover. [E igen materiaa l.]
Fig. 40 -In latere st ud ies we rd de schaal vana f de rande n
naar de centrumzone juist st eeds fij ner. [Eigen materiaal.]
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Deze omkering werd verder uitgewerkt in het streekplan voor NoordKennemerland ('57-'59), welke gepresenteerd werd op het laatste (lAMcongres van Team 10, in Otterlo 1959. Meer nog dan de Alexanderpolder-
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Vorige pagina:
Ontwikkeling van de wooneenheid tussen 1949 en 19s6.
Fig. 41- Opbouw, Pendrecht-1 studie, 1949.
Fig. 42- Opbouw, Pendrecht ·ll studie, 19s1.
Fig. 43- Opbouw, Alexanderpolder-I studie, 19S3·
Fig. 44- Opbouw, Alexanderpolder-11, a9s6.
[Bron: Risselada, Team 10, p. ss.]
Deze pagina:
Fig. 4S- Perspectief van een wooneenheid uit de NoordKennemerlandstudie, vanuit het landschap gekeken. De
hoogbouw en de grote tussenruimten ertussen zouden voor
de integratie van de wijk in het landschap zorgen. [Bron:
Risselada, Team 10, p. 6s .J
Fig. 46- Wooneenheid uit de Noord-Kennemerlandstudie.
De grote flat onderaan markeert de entree van de
wooneenheid en paste volgens Bakerna bij de schaal van
het landsGhap. Van daaruit neemt de bebouwingshoogte en
de schaal af naar de groene centrumzone (bovenin) waar de
voorzieningen hun plaats hebben. [Bron: Risselada, Team
10, p. 6s.J
Rechter pagina:
Fig. 47 - Perspectief van een doorgaande woonstraat
op een hoger niveau in de Buikslotermeerstudie . (Bron :
Risselada, Team 10, p. 118.]
Fig . 48- Fotomontage Noord-Kennemerlandstudie . De
wooneenheden in relatie tot het polderlandschap . (Bron :
Risselada, Team 10, p. 66.]
Fig . 49- Fotomontage Noord-Kennemerlandstudie : wonen
aan de horizon. [Bron: Risselada, Team 10, p. 66.]

!I-studie is dit plan ontworpen in het vlakke polderland. De studie
behelst 10o.ooo woningen en is daarmee in omvang een veelvoud van de
Alexanderpolderstudies. Meerdere wooneenheden vormen hier visuele
groepen op wijkniveau via een lineaire structuur, die uitbreiding eenvoudig
maakt. De centrifugale opbouw van de visuele groepen rondom een
centrum zorgt voor een grote openheid van de wijkcentra naar elkaar en
naar het landschap. De toenemende bouwhoogte en korrelgrote richting de
randen dragen hieraan bij. De hoogbouw is van belang voor de ruimtelijke
organisatie van de grote visuele groepen, doordat ze boven de schaal van de
wijk uitrijzen. Samen met de grote groene tussenruimte zorgen ze voor de
integratie van de wijk in het landschap . De verticale dimensie achtte Bakerna
belangrijker naarmate de wooneenheid groeide. Dit bleek uit de profielen die
hij op de randen van plattegronden tekende, waarmee hij het belang van het
silhouet van de hoogbouw in de vlakke Nederlandse polders aangaf.
De principes uit dit streekplan werden toegepast in een uitbreidingsplan
voor Leeuwarden-Noord, dat tussen 1959 en 1963 gerealiseerd werd. Het
ging hier echter om 'slechts' 6.ooo woningen. In dit ontwerp komt hoog- en
middelhoogbouw voor met interne woon straten, die onderling zijn gekoppeld
door loopbruggen tussen de split-levelflats. Het principe van een doorgaande
woonstraat op een hoger niveau werd veel eerder al, in 1920, gebruikt door
Sakema's voorganger Brinkman, in het Rotterdamse Spangen. Eind jaren '50
kwam de interne woonstraat terug in een torenprincipe van Jan Stokla, dat
hij ontwierp voor de Noord-Kennemerlandstudie en welke werd uitgevoerd
in het Berlijnse Hansaviertel ('57-'6o), in het kader van de Internationale
Bauaustellung van 1957. Hierin kreeg ook het splitlevel-principe gestalte, dat
veelvuldig gebruikt werd in latere projecten, zoals Leeuwaren-Noord, 't Hooi
en het Groene Hart in Kampen.

"Everybody is bom free and equal, equa/ at least in his right to be different."
[ J.B. B;}kern~ J

Met de ontwikkeling van de wooneenheid ontwikkelde zich ook de
samenhang tussen typologie en bouwhoogte én de aard en de kwaliteit van
de relatie met het maaiveld . Dit kreeg zijn definitieve vorm in de NoordKennemerlandstudie, maar was ook in eerdere projecten als Klein Driene
en Alexanderpelder-Il al te zien. Bakerna onderscheidde grondgebonden
wonen aan de privétuin, wonen in middelhoogbouw aan gemeenschappelijk
groen en wonen 'aan de horizon' in hoogbouw aan openbaar groen en het
landschap. Door deze verschillende woonvormen zou de mens zich kunnen
identificeren met "de totale ruimte, waarin alles is en wordt." Hoogbouw was
volgens Bakerna een natuurlijke wijze van huisvesting en bood "de unieke
eigenschap te kunnen vergelijken tussen dat wat veraf is en dat wat dichtbij
is. De mens kan kiezen te wonen 'aan de bodem', onder de bomen of 'aan de
horizon', boven de bomen."
De eerste ontwerpen voor 't Hooi stammen uit het najaar van 1962. Een jaar
eerder was Bakerna benaderd door de Eindhovense woningbouwvereniging
Huis en Wijk, die in hem de juiste man zag om haar ideeën met betrekking
tot de woonomgeving handen en voeten te geven. Deze wijk, waarvan de
ontwikkeling tot eind jaren '6o zou duren, bevat vele principes uit de eerder
aangehaalde projecten. Toen Huis en Wijk al in gesprek was met de architecten
kreeg het bureau Van den Broek en Bakema opdracht van de Gemeente
Eindhoven om naast de woonwijk een winkelcentrum, vergelij kbaar met de
Rotterdamse Lijnbaan, te ontwerpen. De twee onderdelen werden parallel,
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maar los van elkaar ontwikkeld . Naast Bakema waren ook Jan Stok la en later
Gerrit Lans zeer nauw bij 't Hooi betrokken . Uit deze periode stamt de wijk
het Groene Hart in Kampen, die tussen 1965 en '67 werd gebouwd . Ook in
deze wijk ontwierp men splitlevel hoog- en middelhoogbouw met interne
woonstraten en loopbruggen, overeenkomend met die in 't Hooi en in
Leeuwarden-Noord.

Linker pagina :
Fig. 50- Stadsuitbreiding Leeuwarden -Noord (1957-1972).
[Bron : Risselada, Team 10, p. 67.]
Fig. 51- Splitlevel hoogbouw in Leeuwarden-Noord (19591963). uFoto : Goog Ie, 2010.)
Fig. 52- Splitlevel hoogbouw in Het Groene Hart, te
Kampen (1965-1967). [Foto: Goog Ie, 2010.]

In lijn met de opkomende vrijzinnige naoorlogse tijdsgeest was Bakerna tegen
autoritaire architectuur en streefde hij naar drempelloze toegankelijkheid .
Hij bouwde voor een open samenleving, die volgens hem maakbaar was;
niet dwingend, maar met ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen.
Dit onderzocht hij in typologieën, waarbinnen mensen genoeg speelruimte
zouden hebben om hun eigen woonvorm en sociale leven te ontwikkelen .
Dit sociale leven, zowel binnenshuis als buiten in de wijk of in de stad speelt
zich af in 'ruimte', begrensd door 'vorm'. Dit is wat Bakerna bedoelde met 'de
functie van de vorm '. Deze en eerder genoemde uitgangspunten doceerde
hij onder andere op televisie in het programma 'Van Stoel tot Stad', dat hij in
1962 en '63 presenteerde .
De kernwand

Deze pag ina :
Fig . 53 - In het televisieprogramma Van Stoel Tot Stad
presenteerde Ba kema in 1962 en '63 zijn ideeën aan de
kijkers. [Eigen materiaal.]
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Sakema's onderzoek naar 'de esthetiek van het grote aantal' kwam tot
uiting in onderzoek naar de juiste grootte van de wooneenheid, maar ook
naar de grootte van de gehele structuur. Deze zoektocht voerde langs
studies voor Alexanderpolder en het veel grotere Noord-Kennemerland en
vond een climax in de megastructuren die Bakerna begin jaren '6o ontwierp
in studies voor ondermeer Zürich, Tel Aviv en Amsterdam. Deze laatste
studie, het Pampusplan uit 1964, kenmerkte zich door urbanisatie langs
'stedelijke energielijnen'. Centraal in het plan stond de bereikbaarheid van
de wooneenheden en de mogelijkheid voor bewoners dagelijks open land
en water te ervaren . Een belangrijk element in de megastructuren was
de 'kernwand', waarin een leefomgeving geconcentreerd werd tot een
gebouw. In de stedenbouwkundige ontwerpen functioneerde de kernwand
als ruimtelijke drager, begrenzing of omlijning van de wijk en als verbinding
tussenverkeers-en verblijfsruimten . Door de vorm moesten schaal, silhouet
en maat van de stad zelf ervaarbaar worden en overige gebouwen geordend
worden. In het Pampusplan flankeerden kernwandgebouwen de centrale
verkeersader en vormden ze de overgangselementen naar open woon- en
recreatiegebieden. Dezelfde principes komen terug in ontwerpen voor
alleenstaande kernwandgebouwen, zoals het nooit gerealiseerde Cityplan
Eindhoven ('65-'69) dat had moeten zorgen voor een grootstedelijke
uitstraling en ordening van de Eindhovense binnenstad, en andere stedelijke
ensembles, zoals de wel gerealiseerde Kattenrug in Tilburg ('64-'75) en het
raadhuis van Ede ('69-'76) . Kenmerkend voor deze twee ontwerpen zijn de
getrapte opbouw en verspringingen in de bouwvolumes . Andere vormen van
megastructuren ontwierp het bureau voor het zorgcomplex Hernesseroord
in Middelharnis ('64-'75), de Heinekenbrouwerij in Zoeterwoude ('69-'74) en
voor het bedrijfscamplex Bürostadt Siemens in München ('71-'85).
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Kritiek

De voornaamste kritiek op de megastructuren was de onmenselijke schaal en
massaliteit. En dát terwijl ze juist hadden moeten zorgen voor een menselijke,
leefbare en gevarieerde leefomgeving. Andere kritiek was de willekeur van
functies, waarbij bijvoorbeeld in het Pampusplan mensen gehuisvest zouden
worden in enorme geluidsschermen. Ook werd onderzoek aangehaald dat
uitwees dat mensen het contact met de bodem verloren wanneer ze hoger
dan zes verdiepingen gehuisvest werden. Bakerna zag dit juist als een
argument voor het bieden van de keuze om 'aan de horizon' te wonen.
De kritiek op de megastructuren was in lijn met de algehele tendens in de
samenleving richting het einde van de jaren '6o en in de jaren '70, waarin
de technocratische, rationele en controlerende houding van politici en
beleidsmakers, maar ook van architecten en stedenbouwers, steeds
heviger bekritiseerd werd. Een mondige jonge generatie maakte zich sterk
voor democratisering en wilde af van oude dogma's, machtsstructuren en
verzuiling. De tegenstrijdigheid is dat juist de architecten van Team 10 zich
voor deze ideeën sterk zeiden te maken.

Linker pagina:
Fig. S4 - Stedenbouwkundige studie Pampus Amsterdam
(1964) [Bron: lbelings, De Functie Van De Vorm, p. 173.]
Deze pagina :
Fig. ss-Cityplan Eindhoven (1965-1969)
Abbemuseum, collectie Jan Vrijhoff.]

[Bron : Van

De maatschappelijke ontwikkelingen hadden zijn weerslag op de Nederlandse
bouwpraktijk van de jaren '70, waar architectuur en stedenbouw steeds meer
ondergeschikt werden aan sociale doelen. Hans lbelings schrijft hierover: "De
verandering weerspiegelde zich vooral in de woningbouwontwerpen . ( ... )
De functie van de vorm die in de jaren 'so en '6o steeds was onderstreept
verdween naar de achtergrond ten gunste van stedelijke weefsels( ... ) waarin
niet langer groot en klein samengingen, maar vooral het kleine domineerde."
Met deze veranderingen verloor het bureau Van den Broek en Bakerna
zijn trendsettende rol in de Nederlandse woningbouw. De kleinschalige
woningbouwprojecten van het bureau in de Benedenstad van Nij megen en
de Nieuwe Weerdjes in Arnhem "zijn voorbeelden van deze trend, die Van
den Broek en Bakerna volgde en nadrukkelijk niet zette, zoals in de periode
daarvoor," aldus lbelings. In deze periode werd het werk van het bureau
dan ook gekenmerkt door enige dubbelzinnigheid . Enerzijds waren er de
kleinschalige woningontwerpen voor de 'herbergzame stad', zoals lbelings
het verwoord. Anderzijds waren er de grootschalige (bedrijfs)complexen.
Jaap Bakerna overleed in februari 1981 te Rotterdam, op 66-jarige leeftijd.
Het laatste project waar hij aan meewerkte was de Centrale Bibliotheek van
Rotterdam ('77-'83). Met Bakerna verloor Architectengemeenschap Van den
Broek en Bakerna zijn laatste naamgever, aangezien Johannes van den Broek
al in 1978 was overleden. Mededirectieleden (sinds 1971) Hans Boot, Jan de
Groot, Joop Rijnsdorp en Jan Stokla zetten het bureau voort totdat Meindert
Booij, Jan van lersel en Henk Verbij in 1988 een nieuwe directie vormden
en de naam terug veranderden naar Architectenbureau Van den Broek en
Bakema . Sinds de fusie met SAAS Architecten in 2005 voert het bureau de
naam Broekbakema.
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"Bewoonbaarheid, in zowel camjonabele behuizing
als in het scheppen van voorwaarden om geestelijke waarden op een hoger plan te brengen."

"In de stad gaat het in de eerste plaats om de bouwwerken. Deze moeten de wijk de ruimte geven,
zoals het huis aan de individuele gezinsleden de ruimte moet geven om te leven, zich te kunnen ontplooien. (. ..)

Het contact met de natuur is nodig en kan gestimuleerd worden."
[UiL Statuten Wo ni11gbouwverenigl ng Hu is en WiJk, E1 ndhove n, 1961.]
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't Hooi: een ontwerp van stoel tot stad
Opdrachtgevervoor de wijk 't Hooi was woningbouwvereniging Huis en Wijk,
opgericht op 14 juni 1961. Het initiatief voor deze woningbouwvereniging
kwam van een groep ingenieurs, werkzaam bij het Natuurkundig
Laboratorium van de Eindhovense elektronicagigant Philips, het bekende
Philips Natlab. Veel medewerkers hier, die van oorsprong vaak van boven de
rivieren kwamen, hadden grote moeite met de naoorlogse maatschappelijke
ontwikkelingen, of beter gezegd, hetgebrek daaraan. Hetopenbare leven ging
na de Tweede Wereldoorlog op de oude manier verder, binnen de scheidslijnen
van de vooroorlogse verzuiling. Dit soort maatschappelijke kwesties werden
besproken binnen de Vereniging van Hoger Philips Personeel.

Fig. 56- Logo woningbouwvereniging Huis en Wijk. [Bron:
Schippers, 25jaar't Hooi, p. 25.]

Een belangrijke kwestie was een onderzoek naar het gewenste leefpatroon en
huisvesting van deze groep, die over het algemeen bovenmodaal verdiende.
Er bleek een grote ontevredenheid over het gebrek aan verscheidenheid,
planning en omvang van de woningbouw. Ondanks enkele kleine initiatieven
kwam er weinig van de grond voor deze mensen. Natlab-medewerkers Frans
Schijf en Kees van Es concludeerden dan ook in 1960 dat als ze iets wilden
veranderen, ze het zelf moesten doen. "Een goede voedingsbodem voor een
andere aanpak was de sfeer, die het Natuurkundig Laboratorium van Philips
kenmerkte. Er heerste daar een klimaat van openheid en tolerantie, naast de
wil om na te denken over vragen die de samenleving betroffen," aldus Van
Es. Al snel werd de conclusie getrokken dat een wijk bouwen een veel betere
optie was dan een enkel huis voor jezelf. Dit zou niet alleen goedkoper zijn,
maar ook mogelijkheden bieden voor enige voorzieningen en het hebben van
invloed op de woonomgeving. Bij oprichting van de woningbouwvereniging
werd als doel vastgesteld circa vijfhonderd huurwoningen te bouwen,
eventueel ook koopwoningen, voor hen die niet in aanmerking kwamen voor
woningwetwoningen. De visie omvatte voornamelijk "bewoonbaarheid,
in zowel comfortabele behuizing als in het scheppen van voorwaarden om
geestelijke waarden op een hoger plan te brengen."

't Hooi: een ontwerp van stoel tot stad
In 't Hooi komen veel thema's uit het werk en gedachtegoed van Bakerna
bijeen. Zo bestaat de wijk uit twee wooneenheden van ongeveer soo
woningen, gespiegeld over een centrale (groene) as. De wooneenheden
huisvesten verschillende woonvormen, verdeeld over in totaal veertien
verschillende woningtype n, waarondervrijstaande woningen, patiowoningen,
rijenwoningen en middelhoog- en hoogbouwwoningen, die "door eenheid
van materiaal, kleur en detaillering toch duidelijk één geheel vormen," aldus
de architect.
Jaap Bakerna pleitte voor een samenhang in het ontwerp tussen klein
en groot, een ontwerp van stoel tot stad . De 'drempel', de bemiddeling
tussen privé en openbaar, komt in de architectuur van 't Hooi naar voren
in de verstandhouding tussen de individuele woning en de stad, tussen het
privédomein en het openbare stadsleven. Deze relatie is bewerkstelligd door
verschillende overgangen te ontwerpen, zowel ruimtelijk in de bebouwing,
als ruimtelijk en functioneel in het groen en de ontsluiting.
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VAN DEN BROEK EN BAKliMA ARCHITECTEN POSTHOORNSTRAAT 128 ROTTERDAM

Werknummcr: 1)0"( A .
:Betreft
: 't Hool te Eindhoven.
Datum
6 dece mber 1966.
Toel.ichting van de n;r chitect op het pl a n
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t Jlool te Ei. ndhoven.

De 'I-t ijk 't Hoo l , in de vorm zoo.l s deze nu t;ebou;•d a a t ~:o r o. e n i., 011t s t G.: n u i ';
het ini tiaf van een aantal menoen d. ie zich niet kon:l.en ve-r en igen me t de '.roco:mogelijkheden in en om Eindhoven voor diec;ene die niet i n a.a.nrpcrldng ,~\/ "!"J V! ·r o:r
oen ~toning1..,etwoning en die het ieder voor zich :bla::f:fi:ri&x.t bou<re t ineff' i c · e n.t
en daardoor t e ko:Jtbaar vonden. He n i s bovendi e n bij zo'n op!;tel s o n v :
l ·.r:td uel
initiatieven nog niet verzel<:erd van een aangE:nama looonomge vine , "rre.t ne t zo oclangrijk is ale het huis zelf.
Deze mensen nu, richtten een '"oningbo uwve r eniging op, geua.artd: :•!lu i !'! e n .!i "k ",
Uit de naam reed 3 bi ijkt het gellicht dat gehecht werd aan de \li jk . De • _-,., ~,_1. ~ e 1 ij k c
volgorde van eerst een atedebou'l-rkundig best e!JliDingsplan en daarna i1et
n van
de blokj es door een architect waa voor de z e vereniging daarom ·.min ig a.n::t . .::elijk.
Met medewerk i ng van het gemeent e bestuur werd de mo gelijkheid g c uch ape _. "' ~ · ' 11i jk
te bou•..,on,waar de \~oning en de uijk in ond erl inge s acenhang werden on-t Jor-:J e . •
(stedebouwkundige architectuur),
Op ini tintief van 'B en W van Eindhoven werden bij deze opzet ooi· ·.1onin bom-rvarenigingen betrokken die zich op het gebied van de \fOni n gwetvoningon bewe gen.
Zo heeft men dan de voor lfederland 1-tellicht unieke situatie gekre ~e n, dat in áén
wijk in onderlin ge samenhang en aamemrerking vrije sector-wonineon, premieve:rkoopwoningen, preJ:Jieverhuurwoningen en \·IOning;wtwoningon zullen uorden gebou•·ld,
Stedcbou ~rkundigc

opzet.

De >'lijk ontwikkeld ·z ich om eon centrale gro ene as (wandelgebied) die loopt vanaf
bet \:Ï nk elcentrum in het zuiden naar een park in het noorden.
Daarbi j sluit in het zu.i den de laa.gboU\T a a n op het eveneens lage tinkclc cn t = en ..
wordt de wijk in het noorden afgesloten met do in hoogte var:icéren e ,,•oon ~ ~ and uitgevoerd met overdekte bovenstraten en splitlevel-woningen,
De ontsluiting voor bet :+ijverkoer ge s chiedt op twee punten aan de oost- en de
westzijde van de wijk,
Het interne verkeer verloopt langs een binnenringweg die de pleintjee ontsluit
waarop de woningtoegangen uitkomen. De tuinen liggen langs de voetpaden.
Mot deze opzet wordt hot rijverkeer dat niet in de wijk thuis hoort ge~toer
{grote omweg toor doorgaand verkeer) en blijft rust op de woonpleintjes g e andhaafd omdat hier doorgaand verkeer onmogelijk ia.
De wonint;en, •
De wijk biedt een bijzonder grpte variantie in woningtypen die echter door ee11heid
van materiaal, kleur en detaillering toch duidelijk áán geheel vormen.
Zo kan een kiezen uit de volgende "oonvormén:

1, Vrijstaande huizen met een tuin (type F).
•.

t
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<I

J

2. Pa.tiohuizen, woningen, die gericht zijn op een privé-binncntuin.,
in vier typen.
Type
Type
Type
Type
~

E crrote patio met poort;
D kleinere patio met go.ra.c;o;
J kleinere patio zonder e;nrage.;
K woninawetwoning-typo. ,

Rijen huizen, met hun inGaneen a.a.n de woonpleintjes en de tuinon
lange do voetwegen, in zes types.
Type
Typo
Type
Type
Type

A, 5-ko.merwoninm
B, 5-k~erwoning met erker en balkon,
c, 7-kamerwoning met dakterras,
L als type c, maar dan in de woningwetsectorr
H, 6-kamerwoning mot do woonkamer op de 1e verdieping en de
earaee onder het huisr
Typo G, atelier-woning in splitlevel-type met een Oli'.muurde tuin
en do mogolijkbeid om de woning te kunnen uitbreiden, zowel in de hoogte els in de diepte.

4.

en hoogbouw, r~op. 5, 8 en 12-hoog, in splitl .veltype met 2, ~ en 5-kamerwoningon.
In dezè flats geen open galerijen maar met liften (weinig Btopplaataen) bereikbare overdekte bovenstraten; waaraan de woningtoegangen liggen met bergingen direct na de huisdeur.

~liddelhoogbouw

Bij dit type wonitlg ia geen inkijk in kamers roegelijlt vanaf de
bovenetraten en men woont aan 2 gevels eet alle voordelen van dien.
Voor doctoren, tandartsen etc.zijn er aansluitend aan het winkelcentrum een aantal patiowoningen mot aangebouwde praktijkruimten
ontworpen.
Gezien de wijz~ van ontstaan, de opzet van het gehele en de nieuwe
woonvormen (zoals types G on K) die in dit plan voorkomen, mag
hier zeker van een experiment gesproken worden.

'
Fig. 57- Van den Broek en Bakema Architecten, Toelichting
van de architect op het plan 't Hooi te Eindhoven, 1968.
[Bron: archief'tHool, TU Eindhove.n.]
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Overgangen: van voordeur tot stad.
De woningen in 't Hooi zijn, hetzij individueel, hetzij als woonblok,
gegroepeerd rond hoven. Verschillende hoven zijn als stempel enkele
malen herhaald. Samen met (middel)hoogbouw vormen deze stempels één
wooneenheid.
In de Noord-Kennemerlandstudie namen bouwhoogten en schaal toe vanaf
de laagbouw aan de ene kant, richting de hoogbouw aan de overkant.
De overgang van de kleine schaal naar de grote schaal is in 't Hooi echter
spiraalvormig. De woonhoven met de kleinschalige woonblokken en
individuele woningen liggen aan de rand van de eenheid, met de rug naar
de entree. Vanaf hier neemt de schaal toe langs de hoven met grote blokken
rijenwoningen naar middelhoge flats (vijf bouwlagen). Via eenzelfde vorm van
middelhoogbouw van acht bouwlagen vindt het zijn climax in de woontoren
van twaalf bouwlagen, welke de entree van de eenheid markeert. Hij legt de
ruimtelijke relatie met de stedelijke ruimte en was destijds duidelijk zichtbaar
vanuit het stadscentrum.
De kleinschalige stempels aan de rand van de wijk onderscheiden zich
van de andere stempels door hun lage dichtheid en grot e individualiteit
van de woningen . Deze hoven huisvesten vrijstaande woningen (type F),
patiowoningen (type Den E) en kleine blokjes tweelaags rijenwoningen (type
B). De binnenste stempels bevatten grote blokken rijenwoningen, veelal
drielaags (typen A, C, G, H en L), met daarbinnen kleinere patiowoningen
(typen D, Jen K). De woonhoven hebben een haast semi-openbaar karakter en
worden gekenmerkt door groen en rust. Het grootste deel van een woonhof is
voetgangersgebied, de auto's blijven op het parkeergedeelte.

Linker pagina:
Fig.sS-Voorbeeldontwerp voor een wooneenheid voor
Huis en Wijk, uit 1962. De hoofdvorm van de uiteindelijke
wooneenheid is al te herkennen. Opvallend is de
situering in dit ontwerp (linksonderin). Een centrumzone
met voorzieningen verzorgt ook de ontsluiting van
meerdere wooneenheden. Als gevolg hiervan ontstaat
een spiraalvormige schaalovergang van laagbouw
naar hoogbouw. Rechts ontwerpen voor verschillende
woonvormen in de wijk. [Bron: Risselada, Team 10, p. 171.]
Rechter pagina:
wooneenheid
Fig . 59- Per
schaalopbouw herkenbaar.

is

een

spiraalvormige
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De (middel)hoogbouw schermt de wooneenheid aan de noordzijde af. Ten
tijde van het begin van de ontwerpfase vormden deze flats ook het einde
van de stad. Parallel aan de ontwikkeling en uitvoering van 't Hooi werd het
open landschap ten noorden ervan echter oök bebouwd. De flats en de toren,
uitgevoerd volgens het splitlevel-principe, vormen verticale woonhoven en
bevatten kleine en grote appartementen die Mtsloten worden door interne
woonstraten.
Kenmerkend voor de openbare ruimte is eenzelfde samenhang tussen de
kleine schaal van de woning en de grote schaal van de stad . Het buurtgroen
in de woonhoven vormen de overgang tussen het privégroen (in de vorm van
privétuinen) en het openbare wijkgroen . Opvallend is het 'stichtingsgroen';
groene stroken van ongeveer 2m. breed die de privétuinen omsluiten en

park
stedelijk groen

+

I
I
I
I
I
I
I

Diekirc.hfaan

+
winkelcentrum

so

een overgangsgebied vormen naar het wijkgroen. De stroken worden
collectief onderhouden via de wijkstichting . Het wijkgroen is gelegen langs
de centrale as en de wijkontsluitingsweg (Ciervaux-, Diekirch-, Luxemburgen Echternachlaan) die als een binnenringweg de hoven ontsluit en op twee
plaatsen de wijk ontsluit naar de stad. Huis en Wijk wilde nadrukkelijk een wijk
voor de voetganger en het spelende kind. Dit betekende geen doorgaande
wegen, maar secundaire wegen om de woon eenheid te ontsluiten, eindigend
in parkeerpleintjes. Op last van de brandweer werd de Clervauxlaan met de
Luxemburglaan verbonden via de Diekirchlaan. De centrale groene as vormt
een voetgangersverbinding tussen de woonwijk zelf, Winkelcentrum Woensel
(ten zuiden van de wijk) en het Henri Dunantpark (ten noorden ervan).
Hiermee verbindt de as het wijkgroen met de stedelijke groenstructuur van
Eindhoven.
Overgangen: van voordeur tot stoel.
De hiërarchie van betrekkingen stopt niet bij de voordeur van de individuele
woning maar is doorgezet in de verschillende woningontwerpen . Zo is er
een geleidelijke overgang van openbaar naar privé : van de hof, via een (vaak
ommuurde) voortuin, naar het portiek; via de hal en de keuken naar de living
en de tuin of patio.
Per type verschilt dit enigszins. Zo beschikken de patiowoningen niet over
een voortuin vanwege hun naar binnen gekeerde karakter. Bij de rug-aan-rug
patiowoningen vormt juist de patio de overgang van het openbare voetpad
naar de woning. De keuken is bij alle typen aan de straatzijde gelegen,
behalve bij typeFen de appartementen. Samen met de hal vormt de keuken
een buffer tussen de straat en de living. Functioneel zijn ze gescheiden van
de living, de keuken middels een typische doorgeefkast. Zicht door deze
kast heen zorgt voor een ruimtelijke en visuele relatie met de keuken en met
buiten. Glas in de tussendeur en naast de voordeur heeh bij de hal hetzelfde
effect. Noemenswaardig zijn de interne zichtlijnen binnen de patiowoningen .
De organisatie rond een patio maakt zichtlijnen tussen verschillende
vertrekken via de eigen tuin mogelijk .

Linker pagina:
Fig. Go-Een opbouw in schaal is niet alleen in de
bebouwing herkenbaar, maar ook in de groenstructuur en
ontsluiting. [Eigen materiaal.]
Fig. 61- Stedenbouwkundig plan voor 't Hooi, 1963. f0et
dit ontwerp was Huis en Wijk zeer content, gemeente
Eindhoven echter niet. [Bron : Schippers, 25 jaar 't Hooi, p.
J2.]
Deze pagina:
Fig. 62- Entreepartij typen A en B (vergelijkbaar met ().
De tuin muur, het houtwerk van de berging dat doorloopt in
de hal, het terugliggen van de entreepartij, het omgezette
keukenraam, het begeleidt de ingaande beweging. [Bron:
archief't Hooi, TU Eindhoven.]
Fig. 63- Overstek typenD en J. Samen met de doorlopende
tuinmuur laat het doorlopende plafond van het overstek de
grens tussen binnen en buiten vervagen, waardoor de tuin
bij de patio betrokken wordt . [Foto: Timo Schouten, 2010 .]
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In alle woningen is de living ruimtelijk verbonden met de privétuin en voorzien
van tuindeuren of een schuifpui. Verschillende elementen, zoals portieken
met doorlopende plafonds en doorlopende woningscheidende wanden laten
hier de grens tussen binnen en buiten vervagen. Een interessante variant
van dit principe is te zien bij de drive-inwoning (type H), waar het wonen op
de verdieping plaatsvindt en een balkon (met een unieke betonnen trap) de
verbinding met de tuin vormt. De rijenwoningen van de typen Ben C zijn op
de eerste verdieping voorzien van een grote glazen pui en een balkon aan de
tuinzijde, waardoor de privétuin ook bij de slaapvertrekken betrokken wordt.
Daarbij is type C ook nog voorzien van een dakterras op de tweede verdieping,
met uitzicht op de centrale groene as.
Ook binnen de woning is er een geleidelijke overgang van de openheid van
de living, waar het (gezins)leven zich afspeelt, via de trap en overloop (of
gang bij de patiowoningen) naar de beslotenheid van de slaapvertrekken
en het sanitair, waar het individuele zich afspeelt. De ruimtelijke relaties
binnen de woning krijgen in het splitlevel-bajonettype (type G) en de
splitlevel (middel)hoogbouw letterlijk een extra dimensie door meer, maar
kleinere hoogteverschillen tussen de verschillende vloeren, wat interessante
zichtlijnen en doorkijkjes oplevert.
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Flexibiliteit en uitbreidbaarheid
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Een tweede thema is 'groei en verandering'. De gebouwde omgeving
moest ruimte bieden voor persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke
De
verschillende woontypologieën
moesten
de
ontwikkelingen.
bewoners genoeg speelruimte bieden om hun eigen woonvorm en sociale
leven te ontwikkelen. Daarbij sloten verschillende typologieën aan bij
verschillende levensfasen en gezinssamenstellingen. Maar ook binnen de
woningontwerpen is aanpasbaarheid een thema . Bij veel typen kan slechts
met scheidingswanden gevarieerd worden, maar het splitlevel-bajonettype
(type G) is een bijzonder geval. Deze is zowel horizontaal als vertikaal uit
te breiden, al naar gelang de woonwensen van de bewoner. Type C, het
grote rijenhuis, werd uitgevoerd met een halve zolderverdieping waardoor
uitbreiding op het dakterras mogelijk is.

§

Ontwikkeling wijk en woningtypen

:i~

Uniek in de Nederlandse woningbouw is het grote aantal woontypologieën
binnen één wijk en de totstandkoming ervan . Het uiteindelijke ontwerp van
de wooneenheid in 't Hooi borduurt voort op de wooneenheid uit de NoordKennemerlandstudie. In een voorbeeldontwerp voor 't Hooi was een centrale
voorzieningenzone te zien, die tegelijk ook de verkeersantsluiting verzorgde
voor een aantal wooneenheden aan weerszijden ervan (figuur 58). Gevolg
hiervan is dat de schaal niet zoals in de Noord-Kennemerlandstudie toeneemt
in een rechte lijn vanuit de centrumzone naar de rand van de wooneenheid,
maar vanuit de centrumzone in een spiraalvorm toeneemt naar de entree
van de wooneenheid, welke zich weer bij de centrumzone bevindt. Deze
spiraalvormige opbouw heeft het gehaald tot het uiteindelijke ontwerp . De
twee gerealiseerde eenheden zijn echter niet aan de entreezijde over een
centrale voorzieningen- en ontsluitingsas gespiegeld, maar aan de andere
zijde over een groene as .
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Linker pag ina :
Fig . 64- Stedenbouwkundig ontwerp 't Hooi, 1968. [Bron :
archief't Hooi, TU Eindhoven]
Deze pagina :
Fig . 65- Stedenbouw ku dige
opzet
't
Hooi
en
Winkelcentrum
Woensel.
[Bron :
Broekba kema,
Stedenbouw ku nd ige Visie Winkelcentrum Woen sel, p. 6.]

Begin jaren ' Go was Huis en Wijk al in gesprek met de architecten over het
stedenbouwkundig plan toen duidelijk werd dat de gemeente Eindhoven
plannen had voor een groot winkelcentrum in Woensel, dat ook een
streekfunctie zou vervullen voor publiek van buitenaf. De Rotterdamse
Lijnbaan stond model voor dit stadsdeelcentrum en zo kwam ook deze
opdracht bij Van den Broek en Bakerna terecht. In de basis van het ontwerp
zouden het winkelcentrum en 't Hooi een ensemble moeten worden . Planning
en opdracht verschilden echter zoveel dat daar weinig van terecht kwam. De
plannen werden parallel ontwikkeld, waarbij de centrale as, die vanuit de wijk
overgaat in het voetgangersgebied van het winkelcentrum, de enige fysieke
link tussen beide werd. De aansluiting kreeg vorm als overgangsgebied,
waarbij kleinschaliger buurtfuncties een plaats kregen in de strook tussen
de woonwijk en het winkelcentrum . In het zuidelijkste deel van het centrale
groen was ook ruimte gereserveerd voor een school en een kerk. Alleen de
school is gerealiseerd, maar ondertussen ook weer verdwenen . Op een groter
schaalniveau zou hoogbouw een rol spelen bij het samenbinden van 't Hooi
en Winkelcentrum Woensel, maar ook de geplande hoogbouw midden in het
winkelcentrum is nooit gerealiseerd.
Van 2005 tot 2oo8 werd het winkelcentrum grootscheeps gemoderniseerd
naar een ontwerp van Engelman Architecten uit Roermond . Dit gebeurde
echter zonder veel aandacht voor de geschiedenis. De luifels werden
vervangen en nieuwbouw werd toegevoegd. Opvallend is dat alsnog
hoogbouw werd toegevoegd in de vorm van de Porthos. Met zijn 101m
53

''Een ruimtelUk ensemble van hoog- en laagbouw, waarbij" het één niet zonder het ander kan en wat beslist uniek is voor Eindhoven. n
[A .J.C. Horstrn an, Nat •onalc Woningraad, ~963 . ]
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hoogte is de toren met recht een baken te noemen. Commercieel gezien
is de herstructurering waarschijnlijk ook een verbetering, maar met het
oog op de ontstaansgeschiedenis en achtergrond doet het afbreuk aan de
cultuurhistorische waarde en het ensemble met 't Hooi.
Bij het stedenbouwkundig ontwerp van 't Hooi speelden er duidelijk
verschillende belangen. Zo stond Huis en Wijk voor een ruim opgezette,
groene wijk, waarin hoogbouw essentieel was voor de ruimtelijke beleving in
de wijk. In vroege ontwerpen was 57%van de woningen in hoogbouw voorzien,
waardoor de laagbouw erg ruim opgezet kon worden. Gemeente Eindhoven
wilde destijds niet verder gaan dan 20%. Daarbij vond de gemeente de totale
woningdichtheid te laag, evenals het percentage woningwetwoningen. De
heer Horstman, destijds voorzitter van de Nationale Woningraad, zag de
uniciteit van het plan en steunde Huis en Wijk.
Begin 1963 lag er een stedenbouwkundig plan dat volledig voldeed aan
de eisen van Huis en Wijk en waarin ook de visie van de architecten goed
uit de verf kwam. Het duurde echter nog jaren voor Huis en Wijk ook
daadwerkelijk goedkeuring kreeg van de Gemeente Eindhoven. Met name
rond de financiering en de woningdichtheid bestonden grote aarzelingen. De
gemeente wilde meer woningwetwoningen en minder hoogbouw. Ook vond
de gemeente de woningwetwoningen te eenzijdig in de woonwand gedacht.
Een herzien plan van Bakerna in juli 1965 kwam tegemoet aan de kritiek door
meerverdichting en meerwoningwetwoningen in de laagbouw toe te passen.
Dit deed uiteindelijk ook de gemeente overstag gaan. Desondanks bestond
nog altijd 47% van de woningen uit hoogbouw. Bakema's aanpassingen
werden door Stokla uitgewerkt, waardoor er in februari 1966 een definitief
plan op tafel lag. Na het bouwrijp maken van de grond in de loop van 1967
werd eind 1967 begonnen met de bouw.

Linker pagina:
Fig. 66 - Van den Broek en Bakema, plan voor
Winkelcentrum Woensel, 1969. Twee torens markeren het
winkelcentrum op stedelijk niveau en de toegang vanaf de
parkeerterreinen. Bovenin een strook met kleinschaliger
buurtfuncties. [Bron: Broekbakema, Stedenbouwkundige
VisieWinkelcentrumWoensel, p. 8.)
Woensel,
1971.
Een
Fig. 67- Winkelcentrum
voetgangersroute leidt het publiek langs de winkels. Let
op de overstekken en boeiboorden die hetzelfde zijn
uitgevoerd als bij de woningen in 't Hooi. [Bron: Eindhoven
in Beeld, Ben Brekelmans, 1971.]
Fig. 6B- Winkelcentrum Woensel, 2008. Modernisering
van het winkelcentrum heeft geleid tot ondermeer
ni.e uwbouw (zoals de winkels rechts en woontoren Porthos
in achtergrond), en nieuwe luifels. Het resultaat is met het
oog op de historie discutabel. [Bron : Eindhoven in Beeld,
Menno, 2008.]
Deze pagina:
Fig. 69- Het originele torenontwerp voor 't Hooi is slechts
eenmaal uitgevoerd, in het Hansaviertel in Berlijn. [Bron:
www.duitslandweb.nl]
Fig. 70 -In de splitlevel woont oren grijpen verschillende
woontypen ingenieus in elkaar. [Bron : Bron: lbelings, De
Functie Van De Vorm, p. 129.]
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De ontwikkeling, het onderzoek en de uitwerking van de woningtypen werd
niet alleen door de architecten gedaan, maar dit gebeurde in nauw overleg
met woningbouwvereniging Huis en Wij k, welke verschillende werkgroepen
had opgericht om zich bezig te houden met verschillende aspecten van de
wijk. Uit notulen van besprekingen van Huis en Wijk met Bakerna en Stokla,
uit 1962 en 1963, blijkt dat hoogbouw oorspronkelijk gerea liseerd zou
worden in een splitlevel-toren, zoals de torens in het Berlijnse Hansaviertel
en de Noord-Kennemerlandstudie; middelhoogbouw zou uit maisonettes
en galerijwoningen bestaan. In beide zouden woningen komen voor zowel
vrijgezellen en alleenstaanden als kleine en grote gezinnen. Bij de laagbouw
werd al direct onderscheid gemaakt in drie prijsklassen en werd er gesproken
over een vrijstaand en een patio- of bungalowtype. Wat betreft rijenwoningen
was er sprake van een standaard rijenhuis met een grote en kleine beukmaat
en twee of drie lagen. Daarnaast werd er gesproken over enkele bijzondere
typen: een horizontaal wisseltype (bajonet), waarbij aan elkaar grenzende
woningen door hun L-vormige plattegrond in elkaar grepen, een splitleveltype
en een uitbreidbaar type.
De bungalows waren al vanaf het begin discutabel en werden vanwege het
te grote grondoppervlak geschrapt. Het patiotype had dat probleem niet en
werd doorontwikkeld. Vanuit een L-vormige basis ontstonden twee typen,
verschillend in lengte en breedte van de twee benen. TypeEis met 66om3 één
van de grootste woningen in de wijk; type D, het kleine broertje, valt met ruim
42om 3 in de middenmoot. Vier jaar later, in :.1.966, waren de stichtingskosten
van de woningen zover gestegen dat veel potentiële kopers type D niet meer
op konden brengen. Een oplossing hiervoor werd gevonden in een ingekorte

"Gezien de wijze van ontstaan, de opzet van het geheel en de nieuwe woonvormen die in dit plan voorkomen,
mag hier zeker van een experiment gesproken worden."
[Van den Broek en Bakerna Architecten, 1968 .]
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variant van type D, type J, ook wel als type D2 aangeduid . Type J mist ten
opzichte van type D een slaapkamer en een badkamer en is daarmee de
kleinste (370m 3) en goedkoopste woning in 't Hooi in de koopsector. De
vrijstaande woning, type F, heeft ongeveerdezelfde inhoud als type E. Hoewel
typeEen F de grootste typen zijn waren ze oorspronkelijk niet het duurst.
De rijenwoningen zijn terug te brengen tot één basistype met een riante
beukmaat van 6,6om . De constructieve verdeling in twee traveeën maakt dit
type in de diepte uitbreidbaar over traveeën van 3,30m breed . De basis is type
A (42om3). Voorzien van een uitbouw over één travee en een balkon vormt
dit type B (435m3) . Type C borduurt voort op type B met een derde etage en
meet daarmee ssom 3. Voor de huursector werd type L ontwikkeld. Deze lijkt
op type A met een derde etage, maar is minder diep en smaller (6,oom).
De bijzondere typen werden doorontwikkeld en kwamen uiteindelijk samen
in type G. Deze woning beschikt over het bajonet- en het splitlevel-principe
en uitbreidingsopties. In de basis heeft deze woning een inhoud van soom 3,
een uitbreiding op het dak zorgt voor nog eens ~oom 3 De combinatie van het
bajonet- en het splitlevel-principe biedt daarbij interessante mogelijkheden
voor uitbreiding van de begane grond en het souterain. De ingewikkelde
constructie maakte dit type tot de duurste woning . Een goedkope, maar
zeer bijzonder type is de K-woning; een rug-aan-rug patiowoning in de
woningwetsector. Deze woning combineert fraaie ruimtelijkheid met een
klein grondoppervlak en werd eind ~965 geïntroduceerd om tegemoet te
komen aan de roep om meer verdichting en meer woningwetwoningen in de
laagbouw.
Wat betreft de (middel)hoogbouw werd, ondanks vraagtekens bij de
ingewikkelde constructie, besloten de verscheidenheid aan typen te beperken
tot het splitlevel-type . In de bespreking van Huis en Wijk met Bakerna en
Stokla van 3~ oktober ~962 werd besloten de flats in splitlevel uit te voeren en
de interne woonstraat naar de buitengevel te verplaatsen in verband met het
ruimtegebruik in de woning . Opvallend hierbij is dat Bakerna zelf in februari
~963 voorstelde om niet alleen de flats, maar ook de toren uit te voeren met
een interne woonstraat aan de buitengevel, zoals de flats in Leeuwarden Noord en Het Groene Hart in Kampen. Hiermee werd definitief afgezien
van Stoklas bijzondere torenontwerp, zoals dat in Berlijn was uitgevoerd
(figuur 69 en 70) en werd de toren niet meer dan een extra hoge flat, qua
layout identiek aan de middelhoogbouw. Dit tot grote teleurstelling van Huis
en Wijk, want daarmee verdween ook de 'Stokla-loggia' uit de toren. Deze
grote seniorenwoning met een loggia over twee etages werd door de grote
beukmaat te duur bevonden .
Tot kort voor uitvoering was er ook nog sprake van een splitlevelwoning. Dit type was opgenomen in het definitieve plan uit ~966 en de
conceptovereenkomst tussen Huis en Wijk en Van de Broek en Bakerna van
januari ~967. Mededelingenblad ~s van Huis en Wijk, uit juni ~967, leert ons
dat deze woning op het laatste moment vervangen werd door een driveintype (type H), destijds een grote trend .

Linker pagina :
Fig . 71- Type G, splitlevel-bajonetwoning.
Fig . 72- Type K, rug-aan-rug patiowoning.
[Bron: archief 't Hooi, TU Eindhoven .]
Deze pagina:
Fig. 73- Schema basisopzet voor de rijenwoningen . De
woning is opgebouwd uit twee beuken, waarvan één zowel
naar voren als naar achter uitgebouwd kan worden. Ook
verticaal kan gevarieerd worden. Zo zijn verschHiende
woningtypen te maken. [Eigen materiaal.]
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In ~97~ waren alle woningen in 't Hooi opgeleverd en het grootste deel was
sinds ~968 verkocht. De verkoop van de splitlevel-bajonetwoningen viel
echter tegen. Mede door de bijzondere totstandkoming bestond onder de
eerste generatie bewoners een grote gemeenschapszin . En met het groeien
van het groen groeide een nieuwe wijk en een nieuwe generatie op.

"Een dergelijk park lokt stadsbewoners naar het theater van de natuur en houdt hem
daarmee ongemerkt af van onwaardige en kostbare uitspattingen, van het tijdverdrijf in de stad.
Hij raakt vertrouwd met goedkope genietingen, met zachtmoedige mensen die aangenaam in de omgang zijn."
[Ch rist1an H ~rs chfc ld, 1742 ·179 2]
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Openbaar groen in en rond Eindhoven
Parallel met de ontwikkeling van stedenbouw in de twintigste eeuw heeft ook
de visie op en toepassing van (openbaar) groen in de stad zich ontwikkeld. Zo
ook in Eindhoven, waar sinds het ontstaan van Groot Eindhoven in 1920 groen
een belangrijk thema is in het beleid.
De vooroorlogse periode: verboden op het gras te lopen
Al in de eerste stedenbouwkundige visie uit 1918 kwam het belang van de
ligging tussen de beekdalen van Dommel, Gender en Lijmbeek naar voren. De
Dommel werd in deze periode al getypeerd als de 'groene long' van de stad;
een visie die ook nu nog wordt gehanteerd. In deze vooroorlogse periode werd
stedelijk groen gezien als gezonde voorziening voor de stadsbewoners, wat
samenhing met de stedenbouwkundige trend destijds van 'de schone stad'.
Groen werd heilzaam geacht voor het fysieke en geestelijke welzijn van de
mens en werd dan ook toegepastvanuit esthetische, educatieve en recreatieve
redenen. Bekende parken uit deze periode zijn het Amsterdamse Vondelpark
en het Rotterdamse Maaspark. In Eindhoven stammen het Stadswandelpark
(1927-1931) en het Philips-De Jonghpark (1920) uit deze periode, evenals de
herinrichting van de Dommeloevers tot het Dommelplantsoen (tegenwoordig
onderdeel van het Anne Frankplantsoen) in de jaren 1930. Deze parken
worden gekenmerkt door de Engelse landschapsstijl, die een ideale
natuur nastreeft. We zien dan ook veel natuurlijke omgevingen, hellingen,
bosschages, meanderende waterpartijen en gebogen paden . Illustratiefvoor
het idee achter de aanleg van stadsparken in snel groeiende industriesteden
is de uitspraak van de Duitse filosoofC.C.L. Hirschfeld (elders op deze pagina),
die hij ruim een eeuw eerder deed.
In de jaren '30 breidde de stad Eindhoven flink uit. Typische plantsoenen uit
deze periode zijn het Pastoorvan Arsplein en het Hendrik de Keijzerplein. Wat
deze plantsoenen onderscheidtvan eerdergenoemde parken is dat het bij deze
plantsoenen vooral ging om passief groengebruik, zogenaamd 'kijkgroen'.
Ontwerper D.F. Tersteeg ontwierp decoratieve gehelen, symmetrisch van
opzet met solitaire bomen. In plantsoenen werd dan ook niet op het gras
gelopen; sterker nog, dit was wettelijk verboden. Voor actieve recreatie ging
men naar parken (wandelen), sportparken (sporten) of recreatieplassen als de
IJzeren Man (watersport); alles strikt gescheiden, netjes en fatsoenlijk.

"In Nederland komt nooit revolutie,
want,
je mag er niet op het gras lopen. "
[K arl Marx, 1818· t8ll3,]

De wederopbouw: open structuren voor een open samenleving

Fig. 74- Het ontwerp voor het Philips·De Jonghpark (1920)
is een exponent van de Engelse ländschapsstijl en wo rdt
gekenmerkt door een natuurlijk karakter. [Foto : Timo
Schouten, 2010.]
Fig. 75- Het Pastoor van Arsplein in 1945. Het ontwerp van
D.F. Tersteeg was vooral dë<oratief, zogenaamd 'kijkgroen'.
Lopen op het gras was destijds verboden. [Bron: Eindhoven
in Beeld, PeterVermeulen .]
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Als met de Wederopbouw de stedenbouw een nieuwe, moderne weg inslaat
verandert ook de kijk op groen in de stad. Stedelijk groen krijgt een sociale
waarde en wordt als structurerend element een integraal onderdeel van
de stedenbouw. In 1950 riep Gemeente Eindhoven dan ook de Afdeling
Plantsoenen in het leven, waarvan F.J. Fontaine het hoofd werd. Fontaine,
een dendroloog, werkte eerder bij de Dienst Publieke Werken Amsterdam
en was daar betrokken bij de ontwikkeling van de westelijke tuinsteden.
Als voorstander van moderne, open stedenbouw hield hij zich bezig met de
functionele roldiegroen hierin kon vervullen. Kenmerkendvoorzijn ontwerpen
zijn onderscheid in aard en ~ebruik van het groen en een doelmatige en vaak
rechtlijnige vormgeving zonder referenties. De beleving van het groen staat
centraal. Zo is het verloop van de seizoenen zichtbaar in het groen.

Beginjaren '50 werkte Fontaine aan de Dommeloevers, welke hij opnam in de
'Dommelvallei'. De gehele vallei beschouwde hij als natuurlijk landschap, dat
hij zo ongekunsteld mogelijkwilde behouden. Het natuurlijke oeverlandschap
werd gehandhaafd en fungeerde als natuurlijke overgangszone tussen stad
en landschap. Hij vulde het groen aan met passende en inheemse vegetatie.
Hetzelfde principe hanteerde hij bij het Messiaenpark, langs de Gender.

Fig. 76- Het Philips-Van Lenneppark (1g66-1972) was een
park van zijn tijd. Door moderne ontspanningspatronen van
de bevolking was groen voortaan iets om te gebruiken, te
beleven. [Foto: Timo Schouten, 2010.]

In de ontwerpen voor verschillende plantsoenen zien we echter een hele
andere insteek. Daar voer Fontaine een nieuwe koers: geen oogstrelende
groene gesloten enclaves of natuurimitatie, maar gecultiveerde, open groene
ruimten, als integraal onderdeel van de stedelijke ruimte. Opvallend zijn
open speelweiden als vast onderdeel van de plantsoenen en paden die 'koud'
in het gras liggen. Typische voorbeelden hiervan zijn de uitbreiding van het
Stadswandelpark halverwege de jaren '50, het Sint Bonifatiuspark (1958) en
de plantsoenen langs de Anthony van Leeuwenhoeklaan (1956) en tussen de
Gender en de Maria van Bourgondiëlaan (1964).
Hoewel deze parken en plantsoenen modern ogen waren ze nog altijd
traditioneel in gebruik. Ze dienden voor kijk- en wandelgenot Speelweiden
waren om op te spelen, sportcomplexen waren voor grootschaliger en
georganiseerd recreëren. Het verbod op lopen op het gras kwam in 1961 ter
discussie in de Eindhovense gemeenteraad. 'Of het niet wat achterhaald was.'
Dit was echter geenszins het geval, want, zo dacht men, "gazons hadden
immers weinig tot geen nut voor actieve recreatie van het publiek".
Begin jaren '6o werden in heel Nederland grootschalige groene
recreatiegebieden gerealiseerd met daarin verschillende functies, waaronder
6o

Fig . 77- Kenemerkend voor de groenstructuur van 't
Hooi is de verscheid enheid aan boomsoorten, waardoor
verschillende delen een eigen gezi cht krijgen . [Foto : Time
Schouten, 2010 .]

sportfaciliteiten . In Eindhoven zijn de Genneper Parken, waarvan de
uitvoering tot eind jaren '70 zou duren en de Karpendonkse Plas exponenten
hiervan. In beide gebieden is er onderscheid tussen meer landschappelijke
delen en juist meer gecultiveerde delen.
Halverwege de jaren '6o veranderde het groengebruik. Parallel met
maatschappelijke ontwikkelingen naa r een informelere samenleving
veranderde het ontspanningspatroon van de bevolking . Groen was voortaan
niet meer om op afstand naar te kijken, maar om te gebruiken, om te !beleven.
Het mooiste Eindhovense voorbeeld hiervan is het Philips-Van Lenneppark
(1g66-1972), een geschenk van Frits en Sylvia Philips-Van Lennep aan de
Eindhovense bevolking, zoals het Philips-De Jonghpark een geschenk was
van Anten en Anna Philips-De Jongh. Het moderne echtpaar Philips-Van
Lennep sprak over een veelzijdig recreatief park voor alle bevolkingslagen en
leehijdsgroepen. Het park beschikt onder andere over een bloementuin, een
kruidentuin, een kinderboerderij en een hertenkamp. Maar misschien wel het
belangrijkste: de gazons waren vrij toegankelijk!
Stadsuibreiding naar Amerikaans model

De grootste naoorlogse stadsuitbreidingen in Eindhoven vonden plaats in het
stadsdeel Woensel. Hier is de structuur van wijken tussen groene 'parkways'
dan ook het duidelijkst zichtbaar. De middenbermen van de John F.
Kennedylaan, de Veldmaarschalk Montgomerylaan en Huizingalaan werden
door Fontaine beplant met dubbele en drievoudige rijen eiken die de lanen
een monumentaal karakter geven. De verscheidenheid aan bomen rond deze
lanen zorgt voor een veranderende aanblik door hetjaar heen .

Onder supervisie van Fontaine ontwierp D. Boererna de groenstructuur voor
't Hooi. Opvallend is het gebruik van veel verschillende en ook exotische
boomsoorten die verschillende delen en hoven een eigen gezicht geven. Deze
verscheidenheid zorgt vooral in oktober voor een prachtig kleurenpallet.
Zoals veel groenontwerpen onder Fontaine wordt nergens aan gerefereerd,
maar is het herkenbaar in zichzelf.
Een nieuw hoofdstuk begon met de aanleg van het Henri Dunantpark
(1g72) naar een ontwerp van P. Ramp . Dit park sluit aan op de groene wig
vanuit het beekdal rond de Grote Beek. Opvallend is dat dit park refereert
naar vooroorlogse volksparken als het Amsterdamse Bos (1g34-1g64), als
gebruikspark voor iedereen . Er heerst een sfeer van intimiteit en toevalligheid
en is meer gesloten naar buiten toe om het 'even-helemaal-weg -gevoel' te
bevorderen . Het parkontwerp biedt ruimte voor toekomstige ontwikkelingen
en biedt plaats aan speelpark De Splinter.
De ontwikkeling naar een informeler groengebruik, die halverwege de jaren
'6o tot uiting kwam in het Philips-Van Lenneppark, zette door en werd in
de jaren '70 zichtbaar in de ontwikkeling van de Genneper Parken. Waren
park- en plantsoenontwerpen in de jaren 'so en '6o nogal autoritair en
'ontworpen', in de nieuwe visie werd er passief, maar informeel gerecreëerd,
zoveel mogelijk in bestaande landschappen en natuurgebieden . "De recreant
is te gast in de natuur, " zo luidde het motto. Er kwam meer aandacht voor
de historische, ecologische en landschappelijke waarde en een groter
bewustzijn van het belang van het landschap. De oude aanpak is nog duidelijk
zichtbaar in de westelijke strook van de Genneper Parken, ten zuiden van de
Genneper Watermolen . Het oostelijke deel is juist een handhaving van het
oorspronkelijke landschap, waar functies als het Milieu Educatie Centrum,
het Historisch Openluchtmuseum en de biologische Genneper Hoeve zijn
ingepast. In het zuidoostelijke deel zijn allerhande sportfaciliteiten gehuisvest,
zoals Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep en het IJssportcentrum
Eindhoven .
Bij de gemeentelijke diensten werd het landschap meeren meer als onderdeel
gezien van de totale groenstructuurvan de gemeente. Dit leidde in 1g81 tot een
Groenstructuurplan, met veel oog voor de grote lijnen, dat meer samenhang
vertoonde met de stedenbouw. Fontaine had hier echter weinig meer mee
te maken; hij nam in 1g83 afscheid . Ondanks bezuinigingen in de jaren '8o,
die landelijk voor versobering van de groenvoorzieningen leidden, werd het
landschap rond steden langzaamaan ontsloten en toegankelijk gemaakt voor
het publiek. Dit heeft onder andere geleid tot allerlei routenetwerken voor
fietsers en wandelaars .

Fig. 78- De grote ontsluitingswegen in Woen sel zijn
vormgegeven als groene 'parkways'. Vooral in de herfst
levert dit schilde rachtige taferelen op. Hier de John F.
Kennedylaan. [Foto: Timo Schouten, 2010 .]

De jaren 'go werden gekenmerkt doorverdere verschraling en privatiseringen.
Zo werd in Eindhoven de Afdeling Groenvoorzieningen in 1gg3 opgedoekt.
De groenvoorziening werd voortaan door Ergon verzorgd. Richting het einde
van de jaren 'go ontstond echter een nieuw bewustzijn wat betreft de waarde
van groen voor de stad. Niet alleen vanuit het oogpunt van schoonheid en
herkenbaarheid, maar ook vanuit ecologie en duurzaamheid. Landelijk leidde
dit tot het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); een netwerk
van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur voorrang heeft en
wordt beschermd. In Eindhoven leidde deze trend een nieuwe en actuele
visie in, waarin het groene karakter van de stad wordt versterkt. Hiertoe
werd F. van Zeevenhoeven als nieuwe ontwerper aangesteld . Via de Groene
Corridor (in uitvoering) wordt het centrum van Eindhoven aangesloten op
Nationaal Landschap Het Groene Woud, onderdeel van de EHS. De corridor

Linker pagina:
Fig. 79- Park Meerland is het resultaat van een hernie uwd
bewustzijn wat betreft de waarde van groen voor de stad.
Dit park vervult naast een landschappelijke, recreatieve
en educatieve functie ook een ecologische functie. [Bron:
www.bereikbaareindhoven.nl]
Deze pagina :
Fig. 8o- Regenwater wordt in Meerhoven niet direct
afgevoerd, maar opgevangen in wadi's langs de straten,
waar het alle tijd heeft om in de bodem weg te zakken.
Fig. 81- Regenwaterwordt via de wadi's centraal afgevoerd
naar de waterpartijen in het park. Onderweg naar het
oppervlaktewater heeft een belangrijke landschappelijke
en eco logische functie in de wijk.
[Foto's: Time Schouten, 2010.]

heeft een ecologische en recreatieve functie en voorziet in een langzaam
verkeerverbinding tussen Eindhoven en Oirschot.
De belangrijkste exponent van de nieuwe aanpak vormt Park Meerland
(momenteel in uitvoering), dat als een groene long in de recente
uitbreidingswijk Meerhoven ligt. Het park vormt een integraa l onderdeel
van het stedenbouwkundig plan van Meerhoven en het bedrijvengebied
Flight Forum en Park Forum. Qua omvang is het ruim tweemaal zo groot
als het Philips-Van Lenneppark. Opvallend is het retro-ontwerp dat is
geënt op het landschapspark uit het begin van de twintigste eeuw. "Park
Meerland wordt een Engels landschapspark met waterpartijen, bruggetjes,
slingerende paden, glooiende heuvels, prachtige uitzichten, kronkelende
vennen, ruimtelijke natuurgebieden, speelweides en overal bankjes. Een
echte oase midden in Meerhoven. (...)Het park is ook een oord voor mooie
diersoorten. Oeverzwaluws, ooievaars en enkele bedreigde vogelsoorten zijn
al gesignaleerd in het park", aldus Gemeente Eindhoven . Verder integreert
het park bestaande bomen en biedt het plaats aan een educatiecentrum, een
kinderboerderij en een dierenkliniek.
We zouden kunnen stellen dat de cirkel met Park Meerland rond isi terug
bij het Philips-De Jonghpark uit 1920. Echter, de grote winst van de huidige
aanpak is dat het naast een landschappelijke, recreatieve en educatieve
functie ook een ecologische functie vervult. Een voorbeeld hiervan is de
afkoppeling van regenwaterafvoer van het riool, dat nodig is als gevolg van
zakkend grondwater en een veranderend neerslag patroon. Het regenwater in
Meerhoven wordt in de wijk opgevangen in wadi~"s en via het park geloosd op
het oppervlaktewater. Onderweg wordt het water zoveel mogelijk gebufferd.
Hierdoor heeh het alle tijd om in de bodem te infiltreren en worden grote
neerslagpieken opgevangen. Zo speelt de nieuwe aanpak in op huidige en
toekomstige ontwikkelingen.
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Stand van zaken
Om naar de toekomst te kunnen kijken is het belangrijk te kijken hoe de huidige
stand van zaken is. De afgelopen vier decennia hebben ongetwijfeld sporen
achtergelaten . Idealen en leidende principes van toen zijn misschien niet
meer wat ze geweest zijn of hebben niet uitgepakt zoals gepfand. Hoe staat
't Hooi ervoor in 2010? Deze vraag is moeilijk eenduidig te beantwoorden . Al
naar gelang de invalshoek zijn verschillende antwoorden te geven.
Functioneel

Nu, veertig jaar later, is het goed om te zien dat de woningen zich hebben
gevoegd naar de woonwensen van de bewoners, maar tegelijkertijd blijken
ook de tekortkomingen. De uitbreiding van type G blijkt erg gewild: driekwart
van de G-woningen zijn inmiddels voorzien van een dakopbouw, vaak
zoals voorgesteld was door de ontwerpers. De uitbreidingsmogelijkheden
op en net onder het maaiveld zijn bouwkundig echter zo ingewikkeld
gebleken dat dit nergens is gebeurd. Wat betreft de uitbreiding van type
C; slechts vier van de 56 woningen zijn uitgebreid op het dakterras. Interne
aanpassingsmogelijkheden zijn in veel woningen benut. Zo zijn naar huidige
begrippen kleine slaapkamers in veel gevallen samengevoegd en worden de
inpandige garages van de drive-inwoningen voor allerlei doeleinden gebruikt,
behalve voor het parkeren v"1!n auto's.
Daar tegenover vormt de gebrekkige bouwfysische kwaliteit van de
woningen de grote zwakte van de wijk, welke een bedreiging vormt voor dë
bruikbaarheid van 't Hooi. Het ontwerp stamt van voor de oliecrisis van 1973 en
energie-efficiëntie speelde destijds geen rol. Op het dak na zijn de woningen
niet voorzien van thermische isolatie (hoewel veel huizen ondertussen wel
voorzien zijn van geïsoleerde beglazing). Er is echter structureel een kouddakconstructie toegepast, met de nodige (vocht)problemen van dien.
Daarnaast zitten de woningen vol koudebruggen en laten woningscheidende
wanden akoestisch te wensen over. Een toekomstige energiecrisis met sterk
stijgende energieprijzen zal de exploiteerbaarheid van de woningen drastisch
verminderen.

Linker pagina:
Fig. 82 -Individuele
aanpassingen,
zoals
een
onderscheidende kleurstelling, doen ernstig afbreuk aan
het totale beeld. [Foto: Timo Schouten, 2010.]
Fig. 83- Ook aanpassingen van wooncorporaties waren
niet altijd even passend voor het karakter van het geheel,
zoals het verfwerk, maar vooral ook de aangepaste balkons
en ronde luifels aan de flats. [Foto: Timo Schouten, 2010.]
Fig. 84 -Inspanningen van wijkbewoners kunnen echter
ook tot verbeteringen leiden. Een recente renovatie van
Woonbedrijf doet de verschijning van de flats beslist goed.
[Foto: Woon bedrijf, 2010. ]
Deze pagina:
Fig. 85 - Door de jaren hebben de woningen zich naar de
wensen van de bewoners gevoegd. Zo hebben sommigen
hun G-woning bij de bouw al laten uitbreiden, zoals
voorgesteld door de architect. Anëfëren deden het later of
niet. [Foto: archief't Hooi, TU Eindhoven.]

Veel huiseigenaren proberen één en ander te doen aan de problemen door
aanpassingen te doen aan hun woning . Bij uiterlijke zaken komt het dan op
de goede smaak van de huiseigenaren aan. Ondêmks welstandsvoorschriften
heeft dit op tal van plaatsen gezorgd voor afbreuk aàn de originele eenheid
van de wijk. Gelukkig is er tegenwoordig vanuit de gemeente aandacht voor
de wijk als zijnde cultuurhistorisch van belang, maar de vraag is in hoeverre
dit voor herstel kan zorgen of toekomstige 'afbraak' kan voorkomen .
Problemen ontstaan vaak bij individuen die het belang van het grote geheel
niet (willen) zien, maar die het grote geheel wel schade toebrengen. Ook de
wooncorporaties hebben zich niet onbetuigd gelaten. Eerdere onderhoudsen renovatiepraktijken hebben hun sporen nagelaten. Zo zijn kleurstellingen
toegepast die niet passen bij het ontwerp en die afbreuk doen aan het ~arakter
van de wijk. Hetzelfde geldt voor de balkons en luifeltjes van de (middel)
hoogbouw. Recentelijk zijn de (middel)hoogbouwblokken van Woonbedrijf
gerenoveerd en is een veel passender kleursteling toegepast, waarbij de
kozijnen heel donker bruin (bijna zwart) zijn geverfd . Dit is mede te danken
aan de inzet van enkele enthousiaste wijkbewoners, een teken dat enig
herstel mogelijk is. Jammer is dat de voormalige basisschool 't Hooi in de jaren
'8o plaats heeft moeten maken voor de patiowoningen aan de Ettelbrückhof.

Fig. 86 -Infrastructuur in en rond 't Hooi en Winkelcentrum
Woensel.
De zwarte,
gestippelde
cirkels geven
loopafstanden aan: binnen de binnenste cirkel is het
maximaal vijf minuten lopen naar het winkelcentrum,
binnen de buitenste cirkel maximaal tien minuten. De rode
stippellijn is een afwezige, maar voor de hand liggende
fietsroute .
Oranje: autorouting.
Rood: fietspaden.
Zwart: voetgangers routing.
Fig. 87- Woningdichtheid 't Hooi in woningen per hectare.
Fig. 88- Woningaantallen 't Hooi. In totaal huisvest de
wijk 1015 woningen, waarvan 53% in laagbouw en 47% in
hoogbouw.
[Eigen materiaal.]
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De school was onderdeel van de originele plannen en vormde met andere
buurtvoorzieningen een onderdeel van de overgangs- en verbindingszone
tussen 't Hooi en het winkelcentrum. De Ettelbrückhof doet hier juist afbreuk
aan.
Ruimtelijk

Gemiddeld telt 't Hooi een heel gangbare woningdichtheid van 30 woningen
per hectare. Dat is aan de hoge kant vergeleken met omliggende woonwijken,
maar vergelijkbaar met recente VINEX-wijken. In de zuidelijke buitenste
hoven is de dichtheid slechts 15 woningen per hectare, vergelijkbaar met
villawijken . In de binnenste hoven ligt de dichtheid al hoger, (22 woningen/
hectare); de noordelijke laagbouw zit al boven het gemiddelde (33 woningen/
hectare). De woonwand telt een binnenstedelijke dichtheid van maar liefst 64
woningen per hectare. Met andere woorden, de flats maken de ruimte voor
de dure koopwoningen mogelijk.
Ondanks de hogere woningdichtheid komt 't Hooi veel groener over dan
omliggende wijken. Dit wordt grotendeels bepaald door de openbare ruimte,
welke voor iedereen toegankelijk is. Waar de aangrenzende wijken Jagershoef
2
2
en Vlokhoven over respectievelijk 19om en 18om openbare ruimte per
2
woning beschikken is dat in 't Hooi met 215m per woning beduidend meer.
Dit omvat niet alleen het groen maar ook de ontsluiting. Hierin onderscheidt
't Hooi zich doordat er praktisch maar één ontsluitingsweg is (Ciervaux-,
Diekirch-, Luxemburg- en Echternachlaan). De ontsluiting van de woningen
gebeurt via de hoven, welke tegelijk een (semi-openbare) groenfunctie
hebben. Dit in tegenstelling tot omliggende wijken, waar de meeste straten
enkel een (openbare) verkeersfunctie hebben en geen groenfunctie .
Infrastructuur

De routing van de wijk functioneert nog altijd goed. De wijk is goed bereikbaar
via het raster van ontsluitingswegen in Woensel (zowel per auto als per fiets) .
Achteraf is de afwezigheid van openbaar vervoer in het totaalontwerp van
het winkelcentrum en de wijk een grote misser. Ondertussen zijn de wijk en
het winkelcentrum wel per stadsbus te bereiken, maar zeker niet optimaal.
Naar de huidige inzichten had dit integraal in het plan opgenomen moeten
worden.
De infrastructuur in 't Hooi kenmerkt zich door een scheiding van auto- en
voetgangersverkeer. De binnenringweg zorgt voor een soepele afwikkeling
van bestemmingsverkeer en vormt geen gunstige route voor doorgaand
verkeer. Een gemis is echter een duidelijke en praktische fietsrouting . De
centrale groene as vormt de groene voetgangersverbinding tussen de
woonwijk en het winkelcentrum . Bewoners van de noordelijkste woonhoven
en de (middel)hoogbouw zullen gezien de afstand echter de fiets pakken
naar het winkelcentrum. Jammer genoeg voorziet de wijkinfrastructuur
daarin niet en volgen fietsers nu de route voor het autoverkeer. Als centrale
voetgangersverbinding maakt de as dan ook een verlaten indruk.
Toen 't Hooi werd opgeleverd beschikte de wijk over uitzonderlijk veel
parkeerruimte. Zo heeft bijna iedere koopwoning de beschikking over een
garage of carport. De overige parkeerruimte was ruim voldoende voor de
parkeervraag van de wijk. Ondertussen is de parkeerbehoefte echter zoveel
groter dan het aanbod dat de woonhoven compleet vol staan en ook langs
de binnenringweg staan veel auto's op straat. De hoeveelheid geparkeerde
6g
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auto's op plaatsen waar dat oorspronkelijk niet de bedoeling was doet
afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteiten van de hoven en de wijk. Daarnaast
heeft de zuidelijke helft van de wijk veel last van parkerende bezoekers van
Winkelcentrum Woensel, waar sinds enige jaren betaald moet worden om te
parkeren.

Koopwoningen I huurwoningen
't Hooi:

Jagershoef:
Woenselse Heide:
De Tempel:
Vlokhoven:

28/72
17/83
43/57
26/74
25/75

Demografisch

L-

Nederland heeft in de afgelopen veertig jaar een grote demografische
ontwikkeling doorgemaakt. De woningen in 't Hooi zijn in de jaren 'Go
ontworpen voor veel grotere gezinnen dan nu gangbaar is. Kreeg een
gemiddelde Nederlandse vrouw in 1gGo nog meer dan 3 kinderen, in 1970
kreeg zij gemiddeld nog maar 2,5 kind en rond 2000 was dit verder gedaald
tot 1,8 kind. Sinds 1970 is in Nederland een sterke opkomst te zien van het
zogenaamde 'twee kinderengezin'. Tegelijkertijd is de woonruimte per
bewoner sterk toegenomen. Zo wordt het tegenwoordig nauwelijks nog
geaccepteerd als twee kinderen een kamer moeten delen. Ten tijde van
het ontwerp van 't Hooi was dit niet meer dan normaal. Dit is te zien op de
originele ontwerptekeningen waar in kinderslaapkamers consequent twee
bedden zijn getekend. Het resultaat is dat de eengezinswoningen nog altijd
zeer goed bruikbaar zijn voor hedendaagse gezinnen. Met name de voor
huidige begrippen zeer riante beukmaat van G,Gom draagt hieraan bij .
De diversiteit aan woonvormen moest zorgen voor diversiteit in bevolking.
Een wijk waar de ingenieur naast de loodgieter woont. Naar 't Hooi als
geheel gekeken is dit gelukt. In vergelijking tot de omliggende wijken
(Jagershoef, Woenselse Heide, De Tempel en Vlokhoven) is de samenstelling
van huishoudens, de bevolkingsopbouw en de inkomensverdeling stukken
gelijkmatiger en minder afwijkend van het gemiddelde van Eindhoven.
(Figuren 8g-g1.) Ook de toekomstprognoses wijzen in deze richting.

"In de sociale woningbouw is echt geen geld om op verantwoorde manier hoogbouw te maken,
wil je niet een soort Bijlmer-achtige strop knjgen."
Het huisvesten van gezinnen met kinderen in (middel)hoogbouw blijkt
een achterhaald idee. De praktijk leert dat deze gezinnen uiteindelijk
toch een woning met tuin zoeken, mits ze dat kunnen betalen. Zoals
in zoveel naoorlogse woonwijken met een eenzijdige woningvoorraad
is dit mede de oorzaak van het feit dat de noordrand van 't Hooi een zeer
eenzijdige bevolkingssamenstelling kent, welke wordt gekenmerkt door
relatief lage inkomens, hoge werkloosheid en daarmee samenhangende
maatschappelijke problemen. Dit staat echter niet op zichzelf. Op veel
plaatsen spelen soortgelijke problemen rond jaren 'Go-flats. Het kenmerkt
ook het verschil tussen het noordelijke deel en het zuidelijke deel van de wijk
zelf. In het zuidelijke deel staan de duurdere (koop)huizen, is er meer ruimte
en zijn er minder sociale problemen .

[Rem Koolhaas in Hoogbouw OfCong<!Siie, 1985.]

Desondanks blijkt de betrokkenheid en waardering voor de wijk onder
bewoners groot. Onder bewoners van koopwoningen heerst over het
algemeen een groter bewustzijn met betrekking tot de wijk; ze hebben vaak
bewuster gekozen voor een woning in 't Hooi wat zorgt voor een grotere
betrokkenheid. 't Hooi beschikt al sinds de oprichting over een zeer actieve
wijkstichting.
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Conclusies analyse
Cultuurhistorische waarde

Zoals ieder bouwwerk vertegenwoordigt 't Hooi een waarde vanuit
materiaaltechnisch en energetisch oogpunt. Daarnaast vertegenwoordigt de
wijk een waarde waarmee zij van groot algemeen belang is voor Eindhoven
en in mindere mate ook voor heel Nederland. Het historisch belang van de
wederopbouwperiode en specifiek de jaren '6o, waaruit 't Hooi stamt, is van
enorme betekenis in de Nederlandse, maar ook internationale geschiedenis.
Deze periode van opbouw en optimisme voor de toekomst heeft een enorme
invloed gehad op hoe de samenleving er vandaag de dag uitziet. Als uiting van
de nieuwe ideeën, die voor revolutionaire maatschappelijke veranderingen
zorgden, speelt de wijk hierin een belangrijke rol voor Eindhoven. Het
experimentele karakter van de wijk is un iek voor Nederland.
De architect, Jaap Bakema, heeft een significante rol gespeeld in de naoorlogse
moderne architectuur in binnen- en buitenland, binnen verbanden als CIAM
en Team 10. 't Hooi kan gezien worden als één van de meest geslaagde
ontwerpen van het bureau Van den Broek en Bakema. Op de overgang van
de grootschalige megastructuren van de jaren '6o naar de kleinschalige
bloemkoolwijken van de jaren '70, is in 't Hooi een uitgekristalliseerd en
evenwichtig gebouwde omgeving gerealiseerd. Ook binnen het oeuvre van
de architect bevindt 't Hooi zich op de juiste plaats. De wijk is een volwassen
uitwerking van Balkerna's ideeën aangaande de relatie tussen architectuur
en stedenbouw, maar slaat hierin, in tegenstelling tot andere proj ecten, niet
door. Esthetisch gezien zijn vooral de samenhang in het stedenbouwkundig
ontwerp en de eenheid in architectuur zeldzaam voor Eindhoven .
Het samenspel tussen de bebouwing en de groenstructuur is uniek te noemen.
Juist in 't Hooi komt Fontaines benadering goed tot zijn recht in relatie tot
de moderne stedenbouw en architectuur van Bakema. De verscheidenheid
aan groen en de verschijning ervan zijn illustratief voor de rol die F.J. Fontaine
heeft gespeeld voor het groene karakter van Eindhoven .
Miskenning van de eenheid en de cultuurhistorische waarde van 't Hooi bij
toekomstige ingrepen zullen de verschillende kwaliteiten van de wijk teniet
doen en nadelig zijn voor de leefbaarheid van de wijk. Dit geldt ook voor de
omgang met de groenstructuur.
Kritiek

Fig. 92- Doorzicht naar de woontoren vanaf de
Clervauxlaan. Langs het wijkgroen staan rijenwoningen van
het type B. [Foto: Timo Schouten, 2010.]
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Kritische kanttekeningen bij Bakema's ontwerp zijn er ook. Hoewel
Bakerna en zijn zielsverwanten bij Team 10 ageerden tegen de autoritaire
architectuur van hun voorgangers van de CIAM, waren ze zelf overtuigd van
de maakbaarheid van de samenleving. Een visie die in 2010 achterhaald is en
zoals genoemd al eind jaren 'Go de nodige kritiek kreeg . Ingezoomd op 't Hooi
wordt de dogmatiek zichtbaar van de ontwerper die een woonwijk stempelt,
ongeacht de specifieke context van de plaats. Zo levert het stempelen van
de grote patiowoningen (type E) vreemde puntjes restgroen op langs de
Genovevalaan. Waaroveral in de wijk de overgangen tussen privé en openbaar
zeer zorgvuldig zijn opgebouwd en ontworpen staan hier de woningen met
de achterkant koud tegen een drukke wijkontsluitingsweg. Daarnaast staan
de korte blokjes B-woningen aan de Clervauxlaan met de voorkant direct aan
het wijkgroen, waardoor hier een overgangszone mist die in de hoven wel

Fig. 93- Vroeg ontwerp voor 't Hooi en Winkelcentrum
Woensel, geprojecteerd op de destijds bestaande situatie.
Goed zichtbaar is de historische route tussen Woensel
en Son in noordoostelijke richting. In Vlokhoven (ten
oosten van 't Hooi) is deze structuur wel behouden. [Bron :
Risselada, Team 10, p. 170.]
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aanwezig is. Ditzelfde geldt voor de patiowoningen (type D) bij de oostelijke
wijkentree.
Hoewel de architecten veel aandacht besteedden aan de menselijke maat
meet de langste flat in 't Hooi een gigantische 230 meter. De architecten
noemden dat met recht een woonwand. Maar over de juistheid van het
huisvesten van mensen in een 'wand' kan men twisten . Daarbij komt nog dat
het deze woonwand is die de ruimte voor de ruime koopwoningen mogelijk
maakt.
Eén schaalniveau hoger trekt de naoorlogse Woenselse stadsuitbreiding
zich niets aan van historische structuren. Zo werd nieuwbouw, waaronder 't
Hooi en Winkelcentrum Woensel, op de eeuwenoude route tussen de dorpen
Woensel en Son geprojecteerd, zonder dit soort structuren in de ontwerpen
op te nemen. Dit is echter meer te wijten aan de gemeente Eindhoven, die in
de naoorlogse periode op grote schaal de tabula rasa hanteerde. Desondanks
is de route nog altijd te herkennen in de huidige plattegrond van Woensel.
Waar de diversiteit aan woningen een sterk punt van de wijk vormt levert
het tegelijkertijd een moeilijkheid op voor een integrale en globale aanpak
voor de hele wijk . De mix van woonvormen, koop- en huurwoningen en
inkomensgroepen maakt het moeilijk alle eigenaren op één lijn te krijgen.
En ondanks dat de betrokkenheid onder bewoners kansen biedt voor
bewustwording en een globale wijkaanpak, zijn particuliere eigenaren niet te
verplichten aan bepaalde ontwikkelingen mee te werken.

De toekomst
Het dynamische karakter van 't Hooi, zoals beoogd door de ontwerpers,
vraagt niet om ergens stilgezet te worden in de tijd, maar geeft handvatten
voor nieuwe ingrepen met het oog op de toekomst. De wijk 'roept' om
een integrale aanpak van het gehele ensemble (de wijk én Winkelcentrum
Woensel). Het ensemble ontleent haar grootste kracht aan haar opzet als
geheel, waar door de architecten nadrukkelijk was ingezet op leefbaarheid
en aanpassing aan toekomstige (maatschappelijke) ontwikkelingen.
De stedenbouwkundige en architectonische concepten erachter zijn
consequent doorgevoerd . Als bij toekomstige ingrepen deze waarden in
ogenschouw genomen worden heeft de wijk een grote potentie om de
komende decennia te beantwoorden aan actuele vraagstukken en zal de
leefbaarheid niet onderdoen voor nieuwbouw. De originele, veel meer
omvattende plannen voor bijvoorbeeld de hoogbouw en het winkelcentrum
kunnen hier aan bijdragen. De steeds langer wordende historie zal de wijk op
deze manier steeds meer verrijken.
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Concept: schaal en overgang
Centraal in de architectuur van Bakema staat het belang van relaties en
overgangen, die schaalniveaus verbinden en de totale ruimte voor de mens
bevattelijk moeten maken. In de bebouwingsopzet van 't Hooi kunnen we
verschillende schaalniveaus onderscheiden. 't Hooi vormt een wijk in de stad,
gemarkeerd met hoogbouw, welke bestaat uit twee wooneenheden. Op hun
beurt bestaan de eenheden uit verschillende stempels. Deze besloten hoven
vormen het voorportaal van de woningblokken en individuele woningen .
De overgangen worden gevormd door de schaal van de bebouwing en door
de openbare ruimte en de daarmee nauw verbonden groenstructuur. De
interactie tussen stedelijke bebouwing en groenstructuur biedt uitgelezen
kansen voor ingrepen die beiden ten goede komen en recht doen aan de
ontwerpprincipes achter 't Hooi. Dit zal dan ook het leidende principe zijn bij
de te plegen ingrepen .
De verschillende ingrepen zijn te onderscheiden naar het schaalniveau
waarop ze plaatsvinden. Op stedelijk niveau zullen twee uitgangspunten
geformuleerd worden aangaande de integratie van de wijk als geheel in
Eindhoven. De tweede ingreep heeft betrekking op de waterhuishouding van
de wijk en de relatie met de stad . De derde ingreep vindt nog een schaalniveau
lager plaats en omvat de inrichting van de woonhoven en de functie die ze
vervullen als intermediair tussen de wijk en de woning. De laatste ingreep
gaat in op het woningblok en de individuele woning en belicht haar relatie
met het groen. Deze ingreep vormt tevens de basis voor een architectonisch
en bouwtechnisch ontwerp, dat tot op detailniveau is uitgewerkt.

Fig. 94- Conceptschema schaal en overgang.
Fig. 95- Conceptschema schaal, overgang en ingrepen.
(Eigen materiaal.]
Volgende pagina:
Fig. 96- Stedenbouwkundig plan. Hierin zijn alle ingrepen,
welke worden besproken in de volgende paragrafen,
opgenomen . De twee wooneenheden zijn min of meer
elkaars gespiegelde. Hoven die tegenover elkaar liggen
zijn dan ook identiek, maar in de oostelijke eenheid zijn de
parkdekken weergegeven, in de westelijke wooneenheid
de parkeerlagen. In het plan is de toekomstvisie van
Architectenbureau
Broekbakerna
opgenomen
voor
Winkelcentrum Woensel en niet de huidige situatie .
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Stedelijk niveau: het grotere geheel
't Hooi en Winkelcentrum Woensel als een ensemble
De nabijheid van Winkelcentrum Woensel biedt kansen voor de toekomst.
Gekeken naar het verleden springt direct de relatie tussen 't Hooi en
Winkelcentrum Woensel in het oog . Waar 't Hooi een nieuwe visie op stedelijk
wonen liet zien, liet het winkelcentrum een moderne manier van winkelen
zien, in navolging van de Rotterdamse Lijnbaan. Hoewel ondergeschikt
aan het Eindhovense stadscentrum, functioneert Winkelcentrum
Woensel op stedelijk niveau en biedt het een breed scala aan stedelijke
winkelvoorzieningen . Daarnaast biedt het kleinschaligere voorzieningen voor
omliggende woonwijken als 't Hooi, maar ook Jagershoef en Vlokhoven. In
vroege plannen waren meer verschillende stedelijke voorzieningen gepland,
zoals een bioscoop.
De woonwijk en het winkelcentrum zijn niet het ensemble geworden zoals
was gepland. Voor de toekomst moet worden ingezet op versterking van het
ensemble én het ensemble als zwaartepunt in grootstedelijke ontwikkeling,
zoals Strijp-5, Eindhoven Airport en de Hightech Campus ook zwaartepunten
zijn. Zo kunnen 't Hooi en Winkelcentrum Woensel symbool worden van
duurzame en ecologische ontwikkeling van naoorlogse stedenbouw en
architectuur in Eindhoven, maar ook in heel Nederland.

Linker pagina :
Fig. 97- Concept voor Winkelcentrum Woensel
in
de visie van Broekbakema. [Bron: Broekbakema,
Stedenbouwkundige Visie Winkelcentrum Woensel, p. 20.]
Fig. 98- Uitwerking van het concept in een maquette.
[Bron:
Broekbakema,
Stedenbouwkundige
Visie
Winkelcentrum Woensel, p. 34 -l
Fig. 99 -In reactie op de functiemenging die Broekbakerna
in Winkelcentrum Woensel toepast zou in de noordrand van
't Hooi werken toegevoegd kunnen worden. De centrale
as vormt een fraaie groene verbinding tussen beide
gebieden. Een nieuwe, multifunctionele, hoge toren naast
de bestaande woontoren kan 't Hooi opnieuw op stedelijk
niveau markeren, zoals de voorgestelde torens door
Broekbakerna dat voor het winkelcentrum doen.
-Grijs= wonen
-Zwart= werken
Deze pagina :
Fig. 100- Totaalplan voor 't Hooi en Winkelcentrum
Woensel, 1964. [Bron: Broekbakema, Stedenbouwkundige
Visie Winkelcentrum Woensel, p. 7.]

Als reactie op de herstructureringsplannen voorWinkelcentrum Woensel door
Engelman Architecten, welke in 2008 zijn voltooid, ontwikkelde het huidige
Architectenbureau Broekbakema, met Erik van Eek als projectarchitect, in
2001 een stedenbouwkundige toekomstvisie, bestaande uit twee fasen .
De eerste fase behelst een aanpak voor het huidige winkelcentrum, de
tweede fase omvat toekomstige functionele intensivering. Deze visie wordt
gekenmerkt door revitalisering van het bestaande met veel aandacht voor
het karakteristieke doorsnedeprofiel, het consequente materiaalgebruik
en de samenhang met 't Hooi. Daarnaast voorziet het in forse intensivering
van functies, waardoor de huidige monocultuur van het winkelen wordt
doorbroken. Wonen en werken worden toegevoegd in een stapeling
van functies, refererend aan het originele ontwerp uit de jaren 'Go. Deze
intensivering betekent uitbreiding van het winkelaanbod en het toevoegen
van horeca op het maaiveld. Aangezien hier voor parkeren dan geen ruimte
meer is gebeurt dit gedeeltelijk ondergronds en op parkeerdekken bovenop
de winkels. Parkdekken bovenop het parkeren vormen een tweede (groen)
maaiveld, waarop wonen en werken plaatsvinden.
In reactie hierop zou 't Hooi actiever in deze toekomstvisie betrokken moeten
worden. Zo kan functionele intensivering in de noordrand van 't Hooi de
monocultuur van het wonen doorbreken. Waar de eenzijdige woonfunctie in
hetzuidelijkedeel geen problemen oplevert, maarjuistals een kwaliteitgezien
kan worden, kan het toevoegen van werkfuncties de noordrand levendiger
maken, de sociale controle verbeteren en verpaupering tegengaan . Daarbij
biedt de centrale groene as een fraaie verbinding tussen de noordrand van
't Hooi en Winkelcentrum Woensel. Een toename in het gebruik van deze
verbindingsas komt ook de levendigheid van de wijk ten goede, zonder de
rust van het wonen te verstoren.

Fig. 101- Kaart lobbenstructuur. De Groene Corridor trekt
het landschap vanuit het westen de stad in via Strijp-5.
't Hooi kan dit doen vanuit het noorden, waardoor
een groenstructuur ontstaat vanaf de Grote Beek tot
Winkelcentrum Woensel. [Eigen materiaal.]

Fig. 102- Kaart fietsroutenetwerk in en rond Eindhoven.
Een route door 't Hooi en het winkelcentrum kan een gat
in het reeds bestaande fietsroutenetwerk dichten. [Eigen
materiaal.)

't Hooi als groene long
De nabijheid van het Henri Dunantpark biedt mogelijkheden tot het integreren
en koppelen van de groenstructuur van de wijk met de groenstructuur van
de stad. In het verlengde hiervan geeft dit ruimte voor een meer ecologische
benadering van Stads- en wijkgroen . Zoals eerder vermeld kenmerkt de
groenstructuur van Eindhoven zich door groene wiggen die de stedelijke
bebouwing letterlijk en figuurlijk van frisse lucht voorzien . Zo sluit het Henri
Dunantpark in het noorden aan op het groengebied rond de Grote Beek. Om
de reikwijdte van het groene maaiveld bovenop Winkelcentrum Woensel,
zoals voorgesteld in de visie van Van Eek, te vergroten zou de groenstructuur
van 't Hooi ingezet kunnen worden als verbinding tussen Winkelcentrum
Woensel en het Henri Dunantpark. Daarmee wordt 't Hooi betrokken in
de stedelijke groenstructuur, zoals dat bij Strijp-5 gebeurt via de Groene
Corridor, die het Eindhovense stadscentrum met Het Groene Woud verbindt.
Het ontsluiten van het landschap voor het publiek, in de jaren 'Bo en 'go
van de twintigste eeuw, heeft landelijk tot een fijnmazig en goed verzorgd
fietsroutenetwerk geleid. Ook Eindhoven is hier onderdeel van waardoor
het mogelijk is verschillende fietstochten te maken in en rond de stad.
Een fietsroute door 't Hooi' en Winkelcentrum Woensel kan een gat in het
reeds bestaande fietsroutenetwerk en in de ontsluiting van de wijk en het
winkelcentrum dichten. Zo verbetert deze route het fietsroutenetwerk en de
ontsluiting van de wijk en het landschap rond de stad. Zoals eerder vermeld
vormt de centrale groene as een fraaie verbinding tussen de noordrand van 't
Hooi, het winkelcentrum en het Henri Dunantpark. Een fietsroute door deze
as zou een goede toevoeging zijn. Het intensievere gebruik van de centrale
groene as maakt deze prominenter en minder een groenstrook 'aan de
achterkant'.

Wijkniveau: ecologisch afwateren
Linker pagina:
Fig. 103- Maquettevan het nieuwe ontwerp. Evenwijdig aan
de wijkontsluitingsweg ligt een wadi, die zowel functioneel
als ruimtelijk van belang is.
Fig. 104- Water van een huizenblok komt samen in een
wadi, hier in de berm van een straat in de Eindhovense wijk
Meerhoven. [Foto: Timo Schouten, 2010.]
Fig. 105- Wadi's
leiden
rege nwater naar grotere
waterpartijen op wijkniveau, die een integraal onderdeel
zijn van het wijkgroen. Hier ook een voorbeeld uit
Meer hoven. [Foto: Timo Schouten, 2010.]
Deze pagina:
Noord-Eindhoven
voor
Fig. 106- Waterstructuren
afwatering . De rode watergangen zij n deels gerealiseerd of
worden de komende jaren gerealiseerd . [Bron : Gemeente
Eindhoven.]
Fig. 107- Gescheiden riolering in Noord-Eindhoven. De
gemarkeerde delen zijn reeds voorzien van gescheiden
regenwaterriolen, maar zijn nog niet allemaal aangesloten
op een afwaterstructuur. [Bron: Gemeente Eindhoven .]
Fig. 108- InfiltratiemodeL [Bron : Tee uw, Waterduurzaam in
het onwerp, p. 59-l

Vasthouden, bergen, afvoeren
De afwatering van regenwater functioneert momenteel niet naar behoren
in 't Hooi. Na een flinke regenbui staan groenstroken blank, doordat het
water maar moeizaam wegzakt. Onder invloed van klimaatverandering heeft
Nederland te maken met veranderende regenpatronen . Neerslagextremen,
buien waarin in korte tijd heel veel water naar beneden komt, zullen zich
vaker voordoen. Vooral in 't Hooi zullen zich vaker waterproblemen voordoen
als er niets aan de inrichting van de watersystemen en de openbare ruimte
wordt gedaan .
Leemlagen op een diepte van twee meter en dieper belemmeren de infiltratie
van water in de grond. Pas op een diepte van ongeveer 25 meter bevinden zich
grovere zandlagen. Vóór de realisatie van de stadsuitbreidingen in Woensel
leverde dit nauwelijks problemen op door de natuurlijk afvloeiing van water.
Regenwater vloeide af richting het noorden en het oosten naar de Grote Beek
en de Dommel. De stadsuitbreidingen in de naoorlogse periode gebeurden
echter rücksichtslos ten aanzien van historische structuren. Afwatering
gebeurt sindsdien via de riolering, die onder het veranderende regenpatroon
steeds vaker niet volstaat. Hedendaagse inzichten hebben ervoor gezorgd

dat in veel nieuwbouw- en herstructureringswijken de regenwaterafvoer
wordt afgekoppeld van de rioleri ng. Hierdoor wordt er minder beslag
gelegd op het rioleringssysteem, waardoor verontreinigd water niet meer
bij zware regenbuien via overstorten in het oppervlaktewater terecht komt.
Hiertoe wordt regenwater via speciale regenwaterriolen en groenstructuren
afgevoerd naar natuurlijke watergangen.
Ook Gemeente Eindhoven werkt aan afkoppeling van regenwaterafvoeren.
Bij de renovatie van Winkelcentrum Woensel in 2005 is het al voorzien van een
apart regenwaterriool, net als enkele naburige woonwijken van 't Hooi. Ook
andere wijken zullen in de toekomst aangesloten worden op een gescheiden
afwaterstructuur. Dit biedt een uitgelezen kans om ook de regenwaterafvoer
van 't Hooi af te koppelen van de riolering . Het ontwerp voorziet hierin,
door gebruik te maken van het 'infiltratiemodel', passend bij het Brabantse
beekdallandschap. Dit model is gebaseerd op vertraging van de waterafvoer,
waardoor het water meer kans krijgt om te infiltreren in de grond binnen de
wijk. Hierdoor heeft het afvoersysteem minder last van regenp ieken.
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In de hele wijk is het verhard oppervlak zo veel mogelijk teruggebracht. De
daken van de eengezinswoningen zijn voorzien van begroeiing (mossen
en sedum) die regenwater vasthoudt. In de hoven is het verhard oppervlak
teruggebracht door parkeerruimte semiverhard te maken of door
parkdekken toe te voegen, waarop dieper wordt ingegaan in de volgende
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paragraaf. Van de daken en de hoven komt het water in de groenstroken
waar het wordt opgevangen in wadi's. Deze bufferen het water zodat het
tijd krijgt om te infiltreren in de bodem. De wadi's liggen evenwijdig aan
de wijkontsluitingsweg (Ciervaux- en Luxemburglaan) en vormen een
overgangselement van wijkniveau naar hofniveau. Bij het ingaan van de
woonhof steekt men de wadi over. Door de vorm groeit er een rietkraag
langs de weg en niet aan de zijde van de groenstrook. De rietkraag vormt
een barrière tussen de ontsluitingsweg enerzijds en de groenstrook en de
woonhof anderzijds. Water staat altijd aan de straatzijde en wanneer de wadi
volloopt breidt deze zich uit richting het voetpad.

Wanneer de wadi's verzadigd zijn stromen ze over in een waterpartij die
fungeert als piekberging of retentiebekken. Deze bevindt zich ten noorden
van de woonwand en is voorzien van helofytenfilters die het water op een
natuurlijke manier zuiveren. De piekberging sluit aan op de waterpartijen in
het Henri Dunantpark. Nieuw te realiseren watergangen verbinden het water
in het park met het oppervlaktewater rond de Grote Beek.
Bij droogte staan de wadi's in de wijk droog en hoe meer het regent, hoe voller
ze staan en hoe groterze worden. Parallel aan de (middel)hoogbouw ontstaat
bij regen een langwerpige waterpartij, parallel aan de Bisschop Bekkerslaan,
als omlijsting van de wijk. Bij genoeg water stroomt een tweede wadi vol.
Op deze manier omvat de recreatieve groenstrook aan de noordrand géén,
één of twee waterpartijen met rietkragen. Zoals bomen het verloop van de
seizoenen zichtbaar maken, verandert door de wadi's de aanblik van de wijk,
afhankelijk van de regenval.

linker pagina :
Fig. 109- Ontwerp afwaterstructuur 't Hooi. Een stelsel
van open goten en riolen en wadi's leidt regenwater van de
begroeide daken van de woningen via de groenstructuur
van de wijk en een retentiebekken richting het noorden,
naar het oppervlaktewater van de Grote Beek. [Eigen
materiaal.]
Deze pagina:
Fig. uo - Straatprofiel van de Clervauxlaan, ter hoogte va n
de groenstrook tussen de Mondorf- en Bastendorfweg.
De wadi speelt een belangrijke rol, niet alleen in de
afwaterstructuur, maar ook in ruimtelijke zin. [Eigen
materiaal.]
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Hofniveau: groen parkeren
Meer parkeerruimte, minder verhard oppervlak

De woonhoven waren in het originele ontwerp voorzien als groene
voorportalen voor de woningen met een enigszins semi-openbaar karakter.
Er is veel ruimte voor ontmoeting met buurtbewoners en ook was er plaats
voor de auto's van de hotbewoners. Met het gegroeide wagenpark bieden de
binnenste hoven, grenzend aan de centrale groene as, tegenwoordig te weinig
parkeergelegenheid. 's Avonds staan deze hoven dan ook helemaal vol met
auto's, ook buiten de parkeervakken . Hierdoor wordt de ruimtelijkheid en het
groene karakter van de hoven teniet gedaan. De woningen aan de buitenste
hoven bieden echter genoeg parkeerruimte op eigen grond, waardoor het in
deze hoven niet druk is . Overdag zijn deze hoven nagenoeg leeg en doordat
ze volledig bestraat zijn doen ze dan zelfs verlaten aan. Het ontwerp voorziet
in het verbeteren van de parkeergelegenheid van de binnenste hoven en van
de (middel)hoogbouw en in minder verhard oppervlak in alle hoven.
De buitenste hoven zijn opnieuw ingericht. Het verhard oppervlak is bijna
gehalveerd door een grasveld voor de vrijstaande woningen te leggen;
een semi-openbaar gazon als overgang naar de privétuinen. De woningen
(type F) krijgen hierdoor een royalere uitstraling. De straat loopt langs de
patiowoningen, wat door het introverte karakter van de patiowoningen geen
probleem is. Tegen de woningen aan ligt een wandelstrook, gescheiden van de
straat door een smalle groenstrook. Parkeerruimte is voorzien op een strook
graskeien tussen de straat en het gazon. Afhankelijk van de parkeervraag
vormt deze strook een deel van de straat, danwel het gazon.
De parkeerpleinen van de binnenste hoven en van de hoge flats zijn
omgevormd tot splitlevel hoven . De parkeerruimte is een halve bouwlaag
verdiept en daarboven, een halve bouwlaag boven het maaiveld, vormt een
parkdek een groen middengebied tussen de woningen. In de vier zuidelijke
hoven sluiten de twee lagen daarmee aan op de vloerniveaus van de
aangrenzende splitlevel woningen (type G). De stapeling van parkeren en
groen refereert naar de eerder genoemde toekomstvisie op Winkelcentrum
Woensel van Architectenbureau Broekbakerna uit 2001.

Linker pagina:
Fig. n>- Maquette van de Bastendorfweg. [Eigen
materiaal.]
Fig. n2- Profiel van de Bastendorfweg; illustratief voor
de buitenste hoven aan zowel de oost- als westzijde
van 't Hooi. Herinrichting van de hoven zorgt voor meer
groen en minder verhard oppervlak. Een grasveld geeft de
vrijstaande woningen een ruimere aanblik. Tussen de straat
en het grasveld geeft een strook graskeien ruimte om te
parkeren . [Eigen materiaal.]
Deze pagina :
Fig. nJ- Conceptschets hof. Het parkdek zorgt voor
een groen maaiveld met parkeerruimte eronder. [Eigen
materiaal.]
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De parkeerlaag gaat ten koste van de huidige garageboxen in de hoven.
In de zuidelijke hoven zijn deze garageboxen, behorende bij de acht
patiowoningen, verplaatst naar de smalle strook tussen de patio- en
de splitlevel woningen, een halve bouwlaag verdiept. Om openheid te
waarborgen en een parkeerkelderidee te voorkomen overdekt het parkdek
niet de gehele parkeerlaag . Het dek ligt tegen de patiowoningen aan maar
is ruim los gehouden van de aangrenzende woonblokken . Grote gaten in het
parkdek, waar bomen doorsteken, zorgen voor licht op de parkeerlaag. De
ommuurde tuinen van de splitlevel-woningen blijven onveranderd, maar de
carports van de G-woningen die aan de parkeerläag grenzen worden ook half
verdiept. De ontsluiting van de blokken A- en H-woningen, die de zuidgevels
vormen van de hoven, gebeurt via een voetgangersstrook van ongeveer vier
meter op maaiveld niveau, vanwaar men zicht heeft op zowel de parkeerlaag
als het parkdek. Dit komt de interactie tussen de lagen en de sociale controle
ten goede.
Het parkdek wordt ontsloten vanaf de voetpaden langs de patio- en
(-woningen. Op het groendek groeien grassen, hagen en struiken . Mensen
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Fig. 114- Maquette van de Lenningenhof.
[Eigen
materiaal.]
Fig. ns- Protiel van de Lenningenhof; illustratief voor
de vier zuidelijke hoven, grenzend aan de centrale groene
as. De parkeerruimte ligt een halve bouwlaag verdiept
onder een parkdek, dat een halve bouwlaag hoger ligt ten
opzichte van het maaiveld. Het dek is ruim los gehouden
van de woningblokken, wat een kelder-idee voorkomt.
Door grote gaten in het dek steken bomen en krijgt de
parkeerlaag extra daglicht. [Eigen materiaal.]

kunnen er elkaar ontmoeten, even zitten; buurkinderen kunnen er spelen.
Op de parklaag zorgen pergola's van staalkabels, waar planten in groeien,
voor schaduwplekken en een bepaalde mate van beslotenheid. Door deze
constructies alleen in noord-zuidrichting toe te passen wordt zicht en licht in
deze richting niet belemmerd en worden de woningen aan de zuidzijde bij het
parkdek betrokken . Bij het ingaan van de hof, dus vanaf de oost- of westzijde,
geeft het parkdek de hof beslotenheid.
Boven de parkdekken bij de hoge flats kan de stapeling van functies compleet
gemaakt worden door werkfuncties te huisvesten. Op deze manier kan de
eerder genoemde functiemening tot uiting komen en de monocultuur van
het wonen doorbroken worden. Voor het parkeren betekent dit gemengd
parkeren: overdag biedt de parkeerlaag ru imte aan de werkende mensen in
de kantoren, buiten kantooruren aan de bewoners van de flat die dan thuis
zijn.
Het grote aantal woningen in de middelhoogbouw vraagt om veel
parkeerruimte. Ruimte die er in de bestaande situatie niet is, maar die er
wel moet komen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de kwaliteit
van het openbaar groen. In de bestaande situatie wordt er langs de straat
geparkeerd en haaks erop. Al met al zorgt dit voor een verrommeling van het
straatbeeld. Een oplossing is gevonden in het creëren van parkeerhofjes langs
de Echternachlaan, op het maaiveld . De hofjes worden van elkaar gescheiden
door halfhoge hagen, die de geparkeerde auto's gedeeltijk aan het zicht
onttrekken en zo een groen beeld laten bestaan. Op deze manier wordt ook
hier de parkeervoorziening opgenomen in de groenvoorziening.
Het nieuwe ontwerp is getoetst aan de parkeernorm, zoals die heden ten
dage gehanteerd wordt binnen Gemeente Eindhoven. Het ontwerp voorziet
in tweemaal zoveel formele parkeerruimte, waarmee het ontwerp voor
de wijk in het geheel voldoet aan de minimumnorm. De laagbouw voldoet
ruim aan de norm, maar bij de hoogbouw zijn in de toekomst aanvullende
parkeermaatregelen nodig. (Voor de gehele toets, zie bijlage IV.)
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Fig. 116- Doorsnede over het parkdek en de parkeerlaag
bij de hoogbouwflats en woontoren, gezien in westelijke
richting. Boven het parkdek ontstaat interessante rv·lmte
voor functionele intensivering in de vorm van werkruimte.
In de achtergrond een schets voor de eventuele
nieuwbouwtoren. (Zoals besproken in paragraaf 3.2.)
[Eigen materiaal.]
Inzet:
Fig. 117- Ontwerp voor parkeerhofjes op het maaiveld bij
de middelhoogbouw, hier in de westelijke wooneenheid.
Ook hier zouden functies toegevoegd kunnen worden
boven het parkeren. Ten noorden van de parkeerhofjes de
groenstrook met wadi's langs de Bisschop Bekkerslaan .
[Eigen materiaal.]

Fig. 118- Perspectief van een blokje B-woningen, waarvan
er drie zijn uitgevoerd met een serre.

Fig. 119- De serre past binnen de skulptuur van de woning,
met de getrapte achtergevel en de knip in de borstwering.
Fig. 120- De daken worden voorzien van begroeiing.
[Eigen materiaal.]
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Woningniveau: serre als intermediair
Een extra laag tussen binnen en buiten.
De woningen in 't Hooi hebben de tand des tijds architectonisch en functioneel
redelijk goed doorstaan, ondanks de bouwtechn ische manco's die door
de jaren heen boven tafel zijn gekomen. Om de woningen in de toekomst
bewoonbaar (en ook betaalbaar) te houden moeten vooral de bouwfysische
problemen aangepakt worden. De gevels zijn voorzien van een spouw, maar
niet van thermische isolatie. Ook is slechts enkel glas toegepast, welke door
menig eigenaar ondertussen wel vervangen is door dubbel glas. Tot slot is de
toegepaste koud-dakconstructie achterhaald .
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Met het oog op de toekomst moet de thermische schil verbeterd worden .
Gezien de architectonische eenheid zijn de hofgevels een zeer sterk punt
is van de wijk. Het verdient aanbeveling te kiezen voor een methode die
de uiterlijke verschijning ongemoeid laat. Als oplossing kan de spouw in de
gevels gevuld worden met een thermische isolerend materiaal. Gedacht kan
worden aan cellulosevlokken; een ecologisch verantwoord materiaal. Waar
dat nog niet gebeurd is moet het enkel glas vervangen worden door moderne
thermisch isolerende beglazing. Bijkomend probleem is hier dat de kozijnen
en het hang-en-sluitwerk het extra gewicht van dubbel glas niet altijd goed
kan dragen. Aanvullende maatregelen zijn dus nodig.
Ook het dak moet vervangen worden . Met het oog op de ecologie van
de wijk is het goed om de platte daken te voorzien van begroeiing. Een
mos- en sedumdak heeft een positief effect op de luchtkwaliteit en heeft
een isolerende werking . Ook speelt dit type dak een rol in de afwatering
van de wijk, doordat het de hoeveelheid verhard oppervlak in de wijk
helpt terugdringen en regenwater vasthoudt alvorens het af te voeren. De
bestaande draagconstructie van het dak, de houten balklaag, is zwaar genoeg
uitgevoerd om het extra gewicht van een begroeid dak te kunnen dragen.
(Voor een controleberekening, zie bijlage V.)
In de toekomst kan iedere woning in 't Hooi voorzien zijn van een serre, die
op verschillende gebieden voor verbetering van de woning zorgt. Deze serre
bevindt zich aan de achterzijde van de woningen. De achtergevels hebben
een individueler karakter dan de voorgevel en vormen de privézijde waar de
bewoners meer vrijheid hebben hun eigen woonvorm te ontwikkelen. Zo
bevinden zich eventuele uitbreidingsmogelijkheden van enkele woningtypen
aan de achterzijde van de woning. Zo ook de balkons, die bijdragen aan de
relatie tussen binnen en buiten . De serre bevindt zich tussen de living en de
privétuin, op de overgang tussen binnen en buiten en draagt zo bij aan de
ruimtelijke gelaagdheid van de woningen.
Vormgeving

Fig. 121- De tuinmuur, het toepassen van metselw erk
danwel houtwerk, een zijlicht, de doorgeefkast; het speelt
allemaa l een rol in de overgang van de openbare st raa t naar
de privésfeer van de living en de tu in. De serre doet hie ri n
mee en bevindt zich op de overgang van de living naar de
tuin . [Eigen materiaal.]
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Door de verschillende woningtypen zijn ook verschillende serretypen nodig,
aangepast aan het desbetreffende type . Bij de (middel)hoogbouw kan
de serre toegepast worden in de vorm van een tweede façade tussen de
balkons. De serres en de façade delen hun detaillering en verschijningsvorm.
Woningeigenaren (particulieren of corporaties) kunnen individueel beslissen
over het al dan niet realiseren van een serre . Individuele serres staan dan

afvoer langs
warmtewisselaar

zonnepanelen tbv warmwatervoon.ienlng

natuurlijke
ventilatie
straling"scherm tegen
nachtelijke afkoeling

Warmte onttrekken aan bodem

Fig. 122- Woningtype B- wintersituatie.
[Eigen materiaal.]

warmte afvoeren vla serre
dmv thermische trek
afvoer langs
warmt:l!!:wisselaar

serre met screen
werkt als klimaatgevel

koelen via vloeren

koude onttrekken aan bodem

Fig. 123- Woningtype B- zomersituatie.
[Eigen materiaal.]

ook op zichzelf (ook op technisch gebied), maar wanneer meerdere serres
naast elkaar toegepast worden gaan ze in hun verschijning samenwerken.
Zo dragen ze bij aan de sculptuur van de individuele woning, dan wel het
coll1ectieve woningblok.
De vormgeving van de serre is terughoudend en eenvoudig: een doosje van
blank aluminium en glas, dat zich binnen de sculptuurvan de woning ophoudt.
De serre vraagt geen aanpassingen van de bestaande woningen, maar staat
ertegenaan. Bij de rijenwoningen leunt slechts de constructie subtiel op het
balkon. De belangrijkste aansluiting, bij de dakrand, wordt gevormd door een
smalle strook (het verlengde van het kozijn van de balkonpui). Zo staat de
serre visueellos op de woning, maar is deze toch verbonden. De eenvoud in
materialisering, een aluminium frame gevuld met glas, heeft als gevolg dat
ook de woningscheidende vlakken doorzichtig zijn. iets dat door bewoners
over het algemeen niet gewenst is. Om privacy te waarborgen loopt de
tuinafscheiding door de serre in. Deze afscheiding is uitgevoerd als een
metalen net, begroeid met klimplanten. Zo verbindt de serre de bakstenen
woningscheidende wand en tuinmuur op een logische manier met de groene
tuinafscheiding.
De sobere vorm wordt niet verstoord door een dakgoot. Een verholen goot
onderaan het dakvlak watert af via een open afwatering langs de gevelstij I. De
kleine hoeveelheden water die in de sleuf bij de aansluiting met de bestaande
woning terechtkomen worden via de tuinmuren r'lêl<rr de tuin geleid. Het
water uit de tuinen stroomt via open geulen onder de erfafscheidingen naar
een wadi.

Functie
De serre vormt een ruimte op zichzelf. Aan de functie en indeling van de
bestaande buitengevel verandert niets. Functioneel verandert de serre mee
met de seizoenen. In de winter is het een wintertuin; een ruimte waar men
even buiten is, beschermd tegen kou, regen en wind. De wintertuin is niet
verwarmd; het is er dan ook beduidend kouder dan binnen, maar warm
genoeg om tuinplanten te laten overwinteren. Naarmate de zon meer schijnt
stijgt de temperatuur in de serre en wordt de serre een steeds prettiger
verblijfplaats. Dit geldt vooral bij zonnig l'ente- en herfstweer, als het net te
koud is om lekker buiten te zitten. Naarmate de temperaturen buiten verder
stijgen, wordt de serre steeds meer onderdeel van de tuin. Daartoe kan de
gevel van de serre over de volle breedte geopend worden door middel van
een vouwdeur, refererend naar de vouwdeuren in de oorspronkelijke gevel.

Bouwfysica
De serre (of dubbele façade) fungeert in wezen als een klimatologische
bufferzonetussen binnen en buiten. Thermische verbetering van de bestaande
gevel is ter plaatse van de serre dan ook niet nodig. 's Winters helpt de serre
de woning warm te houden, 's zomers helpt hij zonnewarmte af te voeren
voordat het d'e woning bereikt. De serre is niet verwarmd, de temperatuur
hangt altijd tussen de binnen- en buitentemperatuur in en is in sterke mate
afhankelijk van de zoninstraling. 's Winters voorkomt een stralingsscherm
te sterke afkoeling in de nacht. 's Zomers helpt zonwering tegen te sterke
opwarming door de zon.
Omdat de temperatuur 's winters aanzienlijk hoger ligt dan de
buitentemperatuur onttrekt de woning zijn ventilatielucht voor de vertrekken
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Fig . 124- Visualisatie van binnenuit van een serre aan een
B-woning. [Eigen materiaal.]
Fig. 125- Opbouw van een groot splitlevel appartement
(type P} in de hoogbouw. Met het plaatsen van een dubbele
façade kan de gehele woning aangepakt en opgewaardeerd
worden . Hier is de slaapverdieping omgevormd tot een
vrije slaapvloer met vrij uit2icht op het landschap . Een vide
zorgt voor interessante interactie met de woonverdieping
en versterking van de ruimtelijkheid van de woning. [Eigen
materiaal.]
Rechter pagina:
Fig . 126- De plaatsing en locatie vanpv-cellen heeft invloed
op het rendement. [www.zonne-paneel.net]
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grenzend aan de serre, uit de serre. Deze ventilatielucht is al voorverwarmd,
wat scheelt in de stookkosten. Bepaalde woningtypen in 't Hooi, waaronder
de patiotypen D en E maken gebruik van luchtverwarming. Aantrekken van
voorverwarmde lucht geeft hier direct een voordeel. Opwarming van de lucht
in de zomer zorgt voor een sterke thermische trek door de serre. Roosters in
de vouwdeur op de begane grond en beweegbare lamellen bovenin maken
deze luchtstroom mogelijk. Door deze luchtstroom ontstaat ook trek vanuit
de woning, wat de afvoer van lucht uit de woning ten goede komt. De ruimten
aan de voorzijde van de woning kunnen geen gebruik maken van de serre,
maar worden natuurlijk geventileerd met buitenlucht.
Voor de verwarming en koeling is lage temperatuur vloerverwarming (LTV)
toegepast, welke is aangesloten op een warmtecollector, die 's winters warmte
en 's zomers koude aan de bodem onttrekt. Dit systeem zou op hofniveau
(1o tot Go woningen) toegepast kunnen worden. Het klimaatprincipe is
schematisch weergegeven in de figuren 122 en 123 (woningtype B) en in
bijlage VI en VIl (woningtypen Den P).
Energie

De serre levert oök energie aan de woning. Het dakvlak staat onder een hoek
van 17° en is, afhankelijk van het woningtype, georiënteerd op het oosten,
zuiden of westen. De gunstigste positie voor hetopwekken van zonne-energie
is onder een hoek van 36° en georiënteerd op het zuiden . Gezien de vorm van
de bestaande woningen en het bruikbare vloeroppervlak van de serre was een
dakhoek van 36° niet mogelijk op alle typen. Vooral de patiowoningen zouden
dan een erg hoge opbouw krijgen. Ten behoeve van het totaalbeeld van de wijk
en om de bestaande eenheid te bewaren is gekozen om alle serres dezelfde
dakhoek te geven. Ook de oriëntatie op het zuiden is niet bij alle woningen in
't Hooi mogelijk. Ten opzichte van het rendement in de optimale positionering
kost een dakhoek van 17° slechts iVo rendement. Oriëntatie op het oosten
of het westen kost 15% van het rendement. Door de bovenste strook van
2
het dakvlak te gebruiken voor zonnecollectoren (7,gm ) kan in de gehele
warmwaterbehoefte van een gemiddelde woning voorzien worden. De rest
van het dakvlak is voorzien van pv-cellen. Deze zijn opgenomen in het glas en
liggen 35mm uit elkaar, waardoor licht tussen de cellen doorvalt. Zo werken
de pv-cellen als een filter dat het zonlicht enigszins tempert. Een interessant
beeld van binnenuit is het resultaat, plus een elektriciteitsbesparing van 17
tot 34% op jaarbasis, afhankelijk van het woningtype. (Zie bijlage VIII voor de
gehele berekening.)
Constructie

DoorlopendeT-liggers (Tno) vormen de basis van de constructie. Door de
ligger met de flens naar buiten toe te passen oogt het profiel van binnenuit
slank . Bij de vrijstaande en patiowoningen staan de spanten vrij in de ruimte.
Bij de rijenwoningen staat het spant met één poot op de grond en leunt ter
hoogte van het balkon op de bestaande woning . De ondersteuning is een
slanke ronde kolom, bewust onderscheidend van het spant om het idee van
leunen te benadrukken. Op de spanten liggen uitkragende gordingen (IPE
8o) die de raamstijlen ondersteunen. De constructie van de gevel en het
dak is gebaseerd op een systeem van Schüco aluminiumprofielen met een
aanzichtbreedte van somm, maar is aangepast waar nodig. De detaillering
is verder eenvoudig gehouden, passend bij de detaillering van de bestaande
woningen, sober en pretentieloos.
99

-

100

Ruimtelijke consequenties

De serre voegt waarde toe aan de achterzijde van de woning . Zoals
besproken vormt de serre, afhankelijk van het seizoen een ruimte op
zichzelf, een verlengstuk van de living of een onderdeel van de tuin. Voor de
bovenverdieping heeft de serre ook consequenties, zowel bij de vrijstaande
en rijenwoningen, als bij de (middel)hoogbouw. De ruimten die grenzen aan
de serre hebben geen letterlijk contact meer met buiten, maar wel met de
serre, semi-buiten. Dit levert een interessante ruimtelijkheid op, doordat
ramen en balkondeuren vaker open kunnen en meer interactie mogelijk is
tussen boven en beneden. Het balkon van de 8-, C- en H-woningen versterkt
dit. De ruimten die niet aan de serre grenzen hebben een besloten karakter
en zijn erg geschikt als slaapruimte . Deze ruimten zijn ook koeler, gezien
de natuurlijke ventilatie met buitenlucht. De ruimten die wel aan de serre
grenzen hebben een meer open karakter en zijn warmer en daardoor meer
geschikt voor langdurig verblijf. Denk bijvoorbeeld aan kantoorruimte aan
huis, een speelruimte, of toch een lichte en ruime (ouder)slaapruimte.
In de (middel)hoogbouw geeft toepassing van de nieuwe façade aanleiding
tot een grootschaliger aanpak. De hoogbouw is praktisch niet anders dan
de middelhoogbouw en het blijkt dat de flats niet geschikt zijn voor één van
de oorspronkelijke doelgroepen: gezinnen. In de theorie van Bakerna zou
de hoogbouw zich moeten onderscheiden van de middelhoogbouw: wonen
aan de horizon versus wonen aan het gemeenschappelijk groen. Hoogbouw
past in een hoogstedelijke omgeving en bij doelgroepen die grootstedelijke
voorzieningen gebruiken; één- en tweepersoons huishoudens zonder
kinderen. De woontoren in 't Hooi kan voorzien in bovenstaande punten,
door de reeds aanwezige ruimtelijkheid te versterken en zo de woningen op
te waarderen naar een hogere klasse.

"Niets is erger dan niet comfortabele hoogbouw. Er moet een bepaalde luxe-kwaliteit zijn."
[Rem l( oolhaa; In Hoogbouw Of Congestie, 1985.]

In deze visie worden de grote appartementen in de woontorenvoorzienvan een
vide. Dit kost enkele vierkante meters vloeroppervlak, maar gezien de nieuwe
doelgroep is dat geen probleem en het komt de bestaande ruimtelijkheid
ten goede. De bovenverdieping aan de balkonzijde wordt voorzien van
een glazen gevel en de extra badkamer wordt hier verwijderd. Zo ontstaat
een fraaie, ruime slaapverdieping, met vrij uitzicht over het landschap. De
appartementen in de onderste zes lagen behouden de beslotenheid van
de slaapverdieping. Deze woningen zijn dichter bij het maaiveld en aan het
gemeenschappelijke buurtgroen gesitueerd en behoeven meer privacy.
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Conclusie
Het wijkconcept en de ontwerpingrepen moesten beantwoorden aan actuele
en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen in 't Hooi. Dit had tot doel
de wijk op een duurzame manier te behouden. Een belangrijke leidraad hierbij
was het streven naar een langdurige leefbaarheid in de wijk door t e focussen
op ecologie. Ook het inspelen op het karakter en de cultuurhistorische waarde
van de wijk stond hoog in het vaandel.
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Het wijkconcept vormt de strategie die ervoor zorgt dat de ingrepen een grote
onderlinge samenhang vertonen . Het resultaat is een scala aan ingrepen; een
integrale oplossing in twee richtingen. Het integreert zowel de verschillende
schaalniveaus als bebouwing en groenstructuur.
Op deze manier borduurt het op een eigentijdse manier voort op de
achterliggende concepten van de bestaande wijk; inspelend op vraagstukken
van nu en de toekomst, zoals het oorspronkelijke ontwerp inspeelde op
actuele vraagstukken van toen. Doordat het totaalontwerp de leefbaarheid
van de wijk versterkt, blijft de wijk bruikbaar en in gebruik. Dit waarborgt
bestaansrecht en toekomst voor 't Hooi.
Het is van belang te beseffen dat de ontwerpoplossingen het gevolg zijn
van de gekozen insteek en de specifieke wijk, en dus niet als vanzelf ook een
oplossing vormen voor vergelijkbare projecten. Waar Bakema reageerde
op de tekortkomingen van zijn moderne voorgangers, door architectuur
te zien als tijdgebonden, gaat dit totaalontwerp weer een stap verder met
een plaatsgebonden oplossing . Mijns inziens zijn goede ontwerpen dan ook
gerelateerd aan zowel plaats als tijd.
Bij het aanpakken van wijken als 't Hooi zou de ideale situatie zijn dat het
resultaat wat betreft woonkwaliteit en -comfort niet onderdoet voor
nieuwbouw. Dit is echter moeilijk hard te maken. Zaken als energieverbruik
en exploitatiekosten zijn nog te berekenen, maar het karakter van een
wijk, de leefbaarheid of d'e totale milieulast zijn heellastig te bepalen en te
kwalificeren. Daarbij eisen verschillende aspecten tegenstrijdige ingrepen. In
't Hooi wordt bijvoorbeeld het optimaal verbeteren van de thermische schil
beperkt door de architectonische verschijning, die zo kenmerkend is voor het
geheel.
In dit afstudeerproject is toch geprobeerd een nuance te vinden tussen de
verschillende belangen. Het resultaat is dan ook niet het maximum haalbare
voor ieder aspect afzonderlijk, maar voorziet over de gehele linie in een
aanzienlijke verbetering . Het belangrijkste is dat de wijk niet stil komt te
staan in de tijd en dat het erfgoed recht wordt gedaan .

Mensen zijn niet alleen gebaat bij een verstandhoudmg met ruimte, maar zeker
ook bij een verstandhouding met het verleden.
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Tekeningen woningtype B
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Tekeningen woningtype D

Tekeningen woontype P

........

Fig . 127- 't Hooi uitgesplitst in de verschillende stempels.
De nummers komen overeen met de hofnummering van de
resultaten . [Eigen materiaal.]

Controleberekening parkeernorm
Om de ontwerpoplossingen met betrekking tot parkeren op waarde te
schatten is het nodig ze te toetsen aan de parkeernorm. In deze controle is
gebruik gemaakt van de parkeernorm uit 2008, zoals die gehanteerd wordt
in Eindhoven. De wijk is doorgerekend voor de woningen in de bestaande
situatie . In het ontwerp is immers niet in extra woonruimte voorzien . De
voorgestelde kantoorruimte is niet meegenomen, gezien het feit dat het
hierin slechts om een schetsmatig voorstel gaat. Als de kantoren toch
meegenomen zouden worden zou er weinig extra parkeerruimte nodig zijn,
vanwege het gemengde gebruik voor wonen en werken.
Theorie

Benodigd aantal parkeerplaatsen:

Wonen

Werken

>120m2 bvo
s 120m2 bvo
s Bo m2 bvo
per100m2 bvo

1,7- 2,3
1,6-2,1
1,5-1,9
1,8- ],0

Rekenwaarden huidig aanbod :

theoretisch
Enkele oprit zonder garage
Enkele oprit met garage (>6,om)
Enkele oprit met garage, extra lang
Garagebox, niet bij woning
Garage, zonder oprit

rekenwaarde
o,B
1,2
1,5
0,7

o,6

Uitvoering

De verschillende stempels zijn ontleed in aantallen woningen perwoningtype.
Per woningtype en per hof is op deze manier bekend hoeveel parkeerplaatsen
er in de bestaande situatie aanwezig zijn en hoeveel ervolgens de parkeernorm
vereist zijn. Tot slot is het aantal plaatsen in de nieuwe situatie in de tabel
opgenomen en zijn de verschillende getallen te vergel ijken.

Resultaten

aanbod
bestaand

2b

8
4
2
9
19

xB
13,6
6,8
xE
xF
3.4
x box
x bestaande plaatsen

10

ontwor en

18,4
9,2
4,6

23,8

32,2

6,8
4 xB
6xD
10,2
2 xF
3.4
6 x box
10 x bestaande plaatsen
12 ontwore.en

9,2
13,8
4,6

20,4

27,6

6,8
xB
6,8
xE
xF
3.4
x box
x bestaande plaatsen

9,2
9,2
4,6

4
4
2
6
10

6,o
2,4
6,3

te realiseren
nieuw

10,0

6,o
2,4
6,3
9,0

J,O
4,2

3,0
4,2

10,0

o-s

6,o
2,4
4,2

6,0
2,4
4,2

10,0

12 ontwar en

3

14 x c
4XD
10 x G
15 x H
4 xJ

17,0

23,0

23,8
6,8

32,2

1],0

23,0

25,5

34.5
8,4

9,2
8,o

8,o

30,0

Bo

4

24
30
32
61

30
30
62
86

79,5

107.3

xK
38,4
xL
51,0
x bestaande plaatsen

50,4
69,0

660

15•40

610
61J)

30-60

32,0

ontwor en
89,4

119.4

xK
48,o
xL
51,0
x bestaande plaatsen

63,0
69,0
62,0

ontwor en
99,0

132,0

Conclusie

Ondanks dat't Hooi ten tijde van de bouw overzeerruime parkeergelegenheid
beschikte moet er veel gebeuren om aan de huidige normen te voldoen. Het
ontwerp voorziet in bijna tweemaal zoveel parkeergelegenheid ten opzichte
van de bestaande situatie. De norm vraagt voor de gehele wijk tussen de 1568
en 2071 parkeerplaatsen. De bestaande situatie komt net voorbij de helft
van de ondergrens. Het ontwerp komt gemakkelijk aan de ondergrens, maar
komt niet in de buurt van de bovengrens. De laagbouw voldoet goed en komt
redelijk in de buurt van de bovengrens. Extra maatregelen zijn hier voorlopig

aanbod
bestaand
6

11
66
48
16
136
2~ o

x M16, 5
xM
99,0
76,8
x M+
x woon
2],2
x 'bestaande plaatsen
ontwar en
219,5

52
26
26
59

xM
78,0
x M+
41,6
x garage
x bestaande plaatsen
ontwar en
119,6

128

8

9

36 x M
54,0
72 x M+
11512
72 x bestaande plaatsen
108 ontworpen
169,2
6o
40
20
9
8
112

xM
90,0
64,0
xM+
x garage
x box
x bestaande plaatsen
ontwar en
154,0

20,9

125.4
100,8
36,8
136,o

98,8
54,6
1S,6
s9,o

uB o

68,4
151,2

72,0

108;0

219, 6

84,0
12,0

6,3
8,0

o,o
o,o
o,o
112 0

~o -Bo

198, 0
lSO
2S

vraag

Wijktotaal

60-110

114,0

aanbod
bestaand

min

9os,6
662,3

15,6
o,o

153.4

lSO x alg plaatsen laagbouw
2S x alg plaatsen hoogbouw

Laagbouw totaal
Hoogbouw totaal

te realiseren
nieuw

nieuw

i

121],2

0-lOO

8s4,9

3o-ns

20]2,1

niet nodig . De hoogbouw komt echter net niet aan de ondergrens. Hier zijn
nog enkele tientallen parkeerplaatsen nodig om aan de norm te voldoen .
Men kan zich afvragen hoe dit dan in de toekomst moet. De norm houdt
al rekening met een maximum van 2.,3 auto's per woning. Hoewel de
mobiliteit in Nederland de komende jaren zal stijgen, zal het aantal auto's per
huishouden stabiliseren, afhankelijk van het aantal personen per huishouden.
Het ontwerp is desalnietemin een significante verbetering ten opzichte van
de bestaande situatie.

Controleberekening dakconstructie
De veranderde pakketopbouw van de dakconstructie als gevolg van het
toepassen van begroeide daken maakt een controleberekening voor de
sterkte en doorbuiging van de dakconstructie noodzakelijk.
Gegevens

De berekening is uitgevoerd voor een rijenwoning met een overspanning van
3300 mm (beukmaat 6,6 m) en een patiowoning met een overspanning van
4500 mm.
Vuren balklaag: 75 x 215, hart op hart 500 mm.
Sterkteklasse K17
Klimaatklasse 111
Veiligheidsklasse 3
Weerstandsmoment:
Traagheidsmoment:
Elasticiteitsmodulus:

Wx = 502.000 mm3
lx = 53.16o.ooo mm 4
E = 10 x 103

Maximum toelaatbare spanning:
Rekenwaarde toelaatbare spanning:

Frep = 17 N/mm
Fud = Frep·Kmod·Kh I Ym
Frep = 17.0,7.1,0 /1,2
2
Frep = 9,92 N/mm

Maximum toelaatbare doorbuiging:

Y = o,oo3 x I

Theorie

o=M/W
2
M=q.l /8
Y = 5.q.I 4 /384.E.I

2

Belastingen

Permanent:

2

substraatlaag 4omm
drainagelaag 20 mm
celluloseplaat 150 mm
multiplex 18 mm

8o kg/m
20 kg/m 2
2
11 kg/m
2
15 kg/m

---------------------+

126 kg/m
h.o.h. 0,5 m
houten balk 75 x 215

2

63 kg/m
7 kg/m
---------------------+

70 kg/m
= 700 N/m

1000 N/m 2

Veranderlijk:
h.o.h. 0,5 m

= 500 N/m

UGT: q =1,2 x 700 + 1,5 x 500 =1,59 N/mm
BGT: q = 1,0 x 700 + 1,0 x 500 = 1,20 N/mm
Berekening en toets

M3300 =2,16.10 6 N.mm
M4500 = 4,02. 10 6 N.mm

o =4,31 N/mm 2
o = 8,02 N/mm 2

Y3300 =3,49 mm
Y4500 =12,05 mm

< o,oo3 x 3300 = 9,9 mm
< o,oo3 x 4500 =13,5 mm

2

< 9,92 N/mm
2
< 9,92 N/mm

-voldoet
-voldoet
-voldoet
-voldoet

Klimaatprincipe woningtype D

zonnepanelen !bv warmwatervoorziening
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Daglichtsimulatie
Datum: 4 januari 2011
Plaats: daglichtkamer Vertigo
Verlichtingssterkte vrije veld: 13.730 lux= 1oo,o%

bestaande situatie
bestaand, met daklicht
geen pv, geen zon nee.
geen pv, met zon nee.

pv 23% bedekt
pv 28% bedekt
pv 33% bedekt
pv 37% bedekt
pv 48% bedekt
pv 53% bedekt

eethoek
Verl.st.
[lux]

DF

zithoek
Verl.st.
[lux]

480
490
360
360
350
350
350
350
340
340

3,5%
3,6%
2,6%
2,6%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%

6oo
6oo
390
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360
360
350
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2,5%

2,5%
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[lux]
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5,1%
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4,0%
3,6%
219%
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2,8%
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2,5%
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verlichtingsterkte intern
Daglichtfactor=

*100%

verlichtingsterkte in vrije veld
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Daglichtsimulatie woningtype B
De voorgestelde ing,reep op woningniveau betreft een serre tegen de
achtergevel (oost-, zuid- ofwestgevel)van de woningen. Deze aanbouw heeft
effecten op de daglichttoetreding in de woning. Het dak is gedeeltijk voorzien
van -zonnecollectoren en pv-cellen. De strook zonnecollectoren laat geen
licht door, de pv-cellen zijn met een bepaalde tussenruimte ten opzichte van
elkaar in glas opgenomen, waardoor een semi-transparant geheel ontstaat.
Doel van dit experiment is meten welke gevolgen de serre en een eventueel
daklicht boven de trap hebben op de daglichtfactor binnen de woning en
bepalen hoeveelpv-cellen maximaal in het dak opgenomen kunnen worden.
Theorie

De daglichtfactor wordt bepaald door de daglichtsterkte (in lux) in de woning
te meten en deze als percentage van de daglichtsterkte in het vrije veld te
nemen.
Uitvoering

De simulatie vindt plaats in de daglichtkamer van de Bouwkundefaculteit
(4,5 x 4,5 m), waarbinnen een diffuse lichtverdeling bereikt wordt die goed
overeenkomt met de CIE bewolkte hemeL De verlichtingssterkten worden
gemeten met een fotometer.
De verlichtingssterkte in het vrije veld is gemeten in een lege daglichtkamer.
en meerdere malen herhaald . Het gemiddelde van de gevonden waarden is
gebruikt voor de bepaling van de daglichtfactoren .
Vervolgens zijn daglichtmetingen gedaan op drie locaties in een schaalmodel
(schaal 1:20) met verschillende aantallen de pv-cellen op het dakvlak. De
locaties bevinden zich in verblijfsruimten en vormen de donkerste hoeken
van de woning. Het schaalmodel beschikt overwitte wanden en plafonds (qua
reflectie vergelijkbaar met saucewerk) en mdf vloeren.
Resultaten
Zie figuur 88.
Conclusies

De daglichtfactor bedraagt in de meeste gevallen 2,5%ofmeerin de donkerste
hoek van de woning (eetkamer). Alleen bij het hoogste bedekkingspercentage
(53%) zakt de daglichtfactor in de slaapkamer hieronder.
Linker pagina:
Fig. 128- Doorsnede van de 8-won ing, met daarin de
meetpunten aangegeven en de positie van het eventuele
daklicht. [Eigen materiaal.]
Fig. 129- De meetresultaten van de dag lichtsimulatie .
De bedekkingspercentages hebben betrekking op de
oppervlakte aan pv-cellen per raam (het dakvlak beschikt
over 2 rijen van 6 rame n). De verschillende configuraties
betreffen een aantal pv-c ellen naast elkaar en boven elkaar

Officiële eisen ten aanzien van de daglichtfactor bestaan niet, maar
bijvoorbeeld de Dutch Green Building Council (Breeam NL) hanteert een
gemiddelde daglichtfactor van 1,5% voor woon-, eet- en studeerkamers als
norm in de woningbouw. SenterNovem beoordeelt zonnewoningen op een
minimum daglichtfactorvan 1%. Daarbij zijn de meest voorkomende taken in
een woning goed uit te voeren en is aanvullende verlichting niet nodig.

per raam .

Deze pagina :
Fig . 130- Daglichtsimulatie inde daglichtkam er. [Foto:Tim o
Schouten, 1010 . ]

Concluderend kan dus gesteld worden dat de serre geen problemen oplevert
met betrekking tot het daglicht in de woning.

