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 È De wijk Lievendaal met op de voorgrond de A2, het Beatrixkanaal 
rechts en op de achtergrond het Evoluon en Strijp S. Met een witte lijn 
omkaderd het onderzoeksgebied. [Google Earth]
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 È Lievendaal en Het Ven, 1950. [Aviodrome]
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Lievendaal was in de vroege wederopbouwjaren de 
kraamkamer van de naoorlogse systeembouw. Na 
de Tweede Wereldoorlog diende de woningnood 
opgelost te worden, maar door tekorten aan materialen, 
mankracht en geld was dit lastig te verwezenlijken. Het 
bouwen in systeembouw bood uitkomst. Dit bouwen 
met geprefabriceerde bouwonderdelen volgens 
een genormaliseerde constructiemethode stond in 
Nederland, in tegenstelling tot de buurlanden, nog in de 
kinderschoenen. Vanaf het eind van de jaren veertig werd 
na stimulans van de Rijksoverheid met (buitenlandse) 
systemen geëxperimenteerd. Een om woningen verlegen 
grootindustrie als Philips werd geschikt geacht om bij te 
dragen aan de experimenten. In de Philipsstad had het 
bedrijf een belangrijke voortrekkersrol in de bouwproductie. 
Lievendaal, de wijk die al in het vooroorlogse gemeentelijk 
uitbreidingsplan was opgenomen, vormde een geschikt 
testgebied. In de jaren veertig was het gebied in Strijp nog 
landelijk van karakter. Waar Het Ven in de jaren dertig was 
gebouwd, ging het noordelijk van de Noord Brabantlaan nog 
om een ‘leeg canvas’. Hier strekte zich tot in de verte de 
weilanden uit. De boerenhoeven Groot Lievendaal en Klein 
Lievendaal gaven de latere wijk zijn naam. De stedelijke 
ontwikkeling werd ingezet met de door de Duitsers 
gebouwde officierswoningen ten noorden van de Noord 
Brabantlaan. Vanaf 1948 werden de woningen omgebouwd 
tot reguliere middenstandswoningen. Aansluitend volgde tot 
in de jaren vijftig verschillende bouwprojecten bestaande 
uit eengezinswoningen in laagbouw, geprojecteerd rond 
een centrale voorzieningen- en groenstrook. Toonbeeld van 
de naoorlogse prefabricatie en standaardisatie waren de 
Airey-woningen (1949) en de Polynormwoningen (1950-
1951, gesloopt). De woningen waren allen bedoeld voor 

Philipsmedewerkers, die onderdeel uitmaakte van de Maria 
Reginaparochie. Om de aanhoudende woningtekort tegen 
te gaan deed (middel)hoogbouw zijn intrede. Aan de rand 
van Lievendaal verrezen etagewoningen, vrij gesitueerd in 
het groen (1958-1960). Een weloverwogen groenaanleg 
door de gemeentelijke plantsoenendienst heeft de hele 
wijk een groen gezicht gegeven, door de vele voortuinen, 
de plantsoenaanleg en de soortenrijkdom aan bomen. 
Als kers op de taart werd in de jaren zestig het Philips-
van Lenneppark ingericht, als geschenk van het echtpaar 
Philips aan de inwoners van Eindhoven ter ere van het 
75-jarig jubileum van het bedrijf. 

Dit onderzoek naar de ruimtelijke en cultuurhistorische 
kwaliteit van Lievendaal is uitgevoerd in opdracht van de 
gemeente Eindhoven. Het doel van het cultuurhistorisch 
onderzoek is ten behoeve van het bestemmingsplan. 
Het overgrote deel van Lievendaal (voor dit rapport 
het onderzoeksgebied) staat op de cultuurhistorische 
waardekaart van de Gemeente Eindhoven. Dit betekent 
dat bij toekomstige ontwikkelingen de cultuurhistorie in 
acht moet worden genomen. Als basis voor de eventuele 
ontwikkelingen is SteenhuisMeurs gevraagd om 
cultuurhistorisch onderzoek te doen. 

Door de verschillende waarden van Lievendaal op een 
rij te hebben, wordt helder welke kwaliteiten het gebied 
heeft, waar de knelpunten liggen, en waar ruimte voor 
ontwikkeling is. Het onderzoek en de waardering richten 
zich op het niveau van de stedenbouw en architectuur 
(exterieur), niet op het niveau van de woningen 
(interieur). De waardering is gebaseerd op archief- en 
literatuuronderzoek en locatiebezoek. De waardering begint 

met een beschrijving van de ontwikkeling van het gebied in 
de grotere context van Eindhoven, de erfenis van Philips als 
volkshuisvester, de twintigste-eeuwse stedenbouwkundige 
en architectonische idealen en de totstandkoming en de 
uitwerking van Lievendaal. Voor de beschrijving van de 
historische context is geput uit het eerdere onderzoek 
naar Het Ven, eveneens in opdracht van de gemeente. In 
de analyse van de wijk hebben we het onderzoeksgebied 
opgedeeld in vijf deelgebieden. Het onderzoek besluit met 
de immateriële, stedenbouwkundige en architectonische 
waardes van de deelgebieden, beschreven als 
kwaliteiten. Ook benoemen we de knelpunten en doen we 
aanbevelingen voor de toekomst.

SteenhuisMeurs, juni 2019.
 

INLEIDING
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 È Detail van topografische kaart van Eindhoven en omgeving, circa 
1905. Het onderzoeksgebied is aangegeven met een blauwe lijn. 

 [topotijdreis.nl]
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1. VOOROORLOGS EINDHOVEN

1.1 EINDHOVEN MET DE OMLIGGENDE 
RADIAALWEGEN: EEN LANGPOTIGE SPIN 

De basis voor de indrukwekkende groei van Eindhoven, 
van een kleine stad op nog geen zestig hectare grond tot 
de vijfde stad van Nederland, werd gelegd in de tweede 
helft van de negentiende eeuw. Tot die tijd had Eindhoven 
een klein oppervlak, maar vervulde al een centrumrol voor 
de omliggende dorpen, waarmee de stad was verbonden 
via radialen op hoger gelegen zandruggen. Tussen de 
kilometerslange doorgaande radiaalwegen, met hieraan 
gemengde lintbebouwing, was een open en landelijk gebied 
gelegen. De radialen tussen Eindhoven en de dorpen 
raakten in de tweede helft van de negentiende eeuw 
steeds dichter bebouwd, waarbij de gemeentegrenzen 
vervaagden. Het ging om de vijf randgemeenten Strijp, 
Gestel en Blaarthem, Stratum, Tongelre en Woensel. De 
radiale structuur kan vergeleken worden met de vorm van 
een langpotige spin. De aanleg van het Eindhovens Kanaal 
(1846) en de spoorlijnen naar Boxtel, Venlo en Hasselt 
(allen 1866) versterkte de centrale rol in de regio en trok 
industriële ondernemingen aan. De bekendste onderneming 
is de gloeilampenfabriek van de gebroeders Philips, die zich 
in 1891 aan de Emmasingel vestigde. 
De industrialisatie van Eindhoven leidde in de twintigste 
eeuw tot twee ruimtelijke vraagstukken: een woning- en een 
verkeersvraagstuk. De radiale structuur bleek niet geschikt 
voor de groei van een industrieel Eindhoven, en de nieuwe 
industrieën wierven werknemers uit de wijde regio, maar 
konden ze maar nauwelijks huisvesten. In de groei van 
Eindhoven zijn diverse groeistuipen te onderkennen. In de 
vooroorlogse periode realiseerde de gemeente buurten 
volgens een parochiale opzet, met een sterke oriëntatie 

op de kerk. Na de bombardementen op Eindhoven 
gedurende de Tweede Wereldoorlog richtte de stad zich op 
de wederopbouw. Daarnaast kwam er aandacht voor de 
naoorlogse stadsuitbreiding waarbij werd gestreefd naar 
een transformatie tot stad in het groen. Lievendaal kwam tot 
stand binnen de laatste fase.  

1.2 EEN OPENEENVOLGING AAN 
UITBREIDINGSPLANNEN

De eerste stap in het oplossen van het woning- en een 
verkeersvraagstuk was annexatie van de vijf omliggende 
gemeenten. Op deze manier kon de regio zich op een 
consistente wijze ruimtelijk ontwikkelen. Om de annexatie 
in goede banen te leiden gaven de nog zelfstandige 
gemeenten in 1916 aan de Amsterdamse architect 
J.Th.J. Cuypers en de Eindhovense gemeentearchitect L. 
Kooken de opdracht om een ontwerp te maken voor de 
samenvoeging tot één stad. Het uitbreidingsplan werd in 
1918 gepresenteerd, maar kreeg geen officiële status. Dit 
veranderde in 1921, toen het inwonertal van het nieuwe 
Eindhoven vanwege de annexatie steeg naar ruim 45.000. 
Volgens de Woningwet moesten gemeenten met meer 
dan 10.000 inwoners een Algemeen Uitbreidingsplan op 
te stellen, met detailuitwerkingen in deelplannen. Ook 
had na afloop van de eerste Wereldoorlog de industrie 
een impuls gekregen, wat direct leidde tot een groeiende 
woningnood. In 1921 maakte de directeur van de dienst 
Gemeentewerken G.C. Kools een herziening op het 
uitbreidingsplan van 1918. In de tussentijd werd 1 januari 
1920 ‘Groot Eindhoven’ een feit met de annexatie van de 
randgemeenten. Kenmerkend aan de ‘Kools-buurten’, zoals 
de door hem uitgevoerde buurten werden genoemd, is de 

parochiale opzet. Zowel op sociaal-maatschappelijk als 
stedenbouwkundig vlak was er een sterke oriëntatie op de 
kerk (van een bepaalde parochie), met de kerk in het groen 
gelegen en in de nabijheid voorzieningen als winkels en 
scholen. 

In 1929 werd architect ir. J.M. de Casseres aangesteld 
als hoofd van de dienst Stadsuitbreiding en Streekplan 
van de gemeente Eindhoven. De stad had een nieuw 
uitbreidingsplan nodig omdat het plan van Kools uit 1921 
niet geschikt bleek om de snelle toename van industrie en 
inwoners in Eindhoven bij te houden. In 1930 voltooide De 
Casseres het nieuwe uitbreidingsplan. Zijn plan moest de 
groei van de stad, wat betreft industrie en inwoneraantal, 
in goede banen leiden. Hierbij ging hij uit van de adviezen 
van de commissie-Bakker Schut uit 1927, een commissie 
van stedenbouwkundige experts die onder leiding had 
gestaan van ir. P. Bakker Schut. De Casseres maakte een 
algemeen plan, een geraamteplan. De detaillering gebeurde 
in de partiële plannen, wat een flexibele uitwerking 
mogelijk maakte, zolang aan de grondbeginselen van het 
algemeen plan werd voldaan. In de toelichting schreef hij 
over het ontwerp van de nieuwe woonwijken: ‘Vermeden 
zal moeten worden onrationele afstanden, onduidelyke 
wegverbindingen, onnodige verkeersstroomen. Oplossing 
zal voornamelyk gezocht worden in gunstige situeering 
der nieuwe woonwyken ten opzichte der industrie, zoodat 
een geschikte en korte verbinding tusschen werkplaats 
en woning ontstaat.’1 Kenmerkend aan het plan was onder 
meer: het verplaatsen van industrie uit de binnenstad 
naar terreinen rond het Eindhovens Kanaal en het nieuw 
aan te leggen Beatrixkanaal; de aanleg van een vliegveld; 
uitgebreide woongebieden op afstand van de industrie, met 



8         LIEVENDAAL EINDHOVEN

 È Schets voor Algemeen Uitbreidingsplan voor Eindhoven van J.M. de 
Casseres, 1929-1930. [HNI]

 È Schets voor Algemeen Uitbreidingsplan voor Eindhoven van J.M. de 
Casseres, 1929-1930. [HNI]

 È Partiële plan van Het Schoot en Het Ven, J.M. de Casseres, 1929. 
[HNI]
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een strenge verkaveling bestaande uit eengezinswoningen 
in strokenbouw (indertijd een modern verkavelingsprincipe); 
de aanleg van een binnenring om het stadscentrum en 
een buitenring op grotere afstand van het centrum; goede 
verbindingen tussen de woonwijken en industrieterreinen; 
groen als verbindend en scheidend element in de stad; 
ruimte voor sport en recreatie nabij woonwijken.2 De 
Casseres voegde als bijlage bij de toelichting het oude 
en nieuwe partiële plan toe van Het Schoot en Het Ven, 
als voorbeeld van de stedenbouwkundige verkaveling van 
voor en na zijn aantreden. De verschillen zijn duidelijk te 
herkennen. Van een lappendeken werd het plan omgevormd 
tot een streng verkaveld gebied, onderdeel van een groter 
geheel. De Casseres had de traditionele buurtopbouw 
van Kools met de parochie als structurerend element los 
gelaten.

Het plan van De Casseres had geen officiële status 
en vanwege de economische crisis werd er weinig 
van uitgevoerd. Pas na zijn ontslag in 1935 werd 
het plan gepresenteerd. Twee projecten konden als 
werkverschaffingsproject voor werklozen wél tot stand 
komen: het vliegveld ‘Welschap’ (1932, nu Eindhoven 
Airport) ter hoogte van het gelijknamige gehucht en het in 
1940 voltooide Beatrixkanaal, beide ten westen van de stad. 
Op basis van het plan van De Casseres is bovendien vanaf 
1930 de Noord Brabantlaan naar Veldhoven aangelegd, 
eerst vanaf de Zeelsterstraat tot de Bredalaan (na de 
oorlog doorgetrokken tot Oppenheimstraat en in 1960 tot 
de ringweg). Als enige woonwijk is Lakerlopen/Doornakkers 
in Tongelre voor, tijdens en na de oorlog gerealiseerd. 
Ondanks de geringe directe uitkomsten is het ontwerp 
van De Casseres toch het belangrijkste vooroorlogse 

uitbreidingsplan voor Eindhoven. Veel thema’s zouden na 
de oorlog in de planvorming opnieuw worden opgenomen. 
Ook werd het plan landelijk gezien als een voorloper van de 
regionale planologie.

 È Opening vliegveld Eindhoven [Eindhovens dagblad]
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 È Ansicht van de buurt rondom de Pastoor van Arskerk (Woensel) uit 
het interbellum, z.j. [Collectie SteenhuisMeurs]

 È Schema van de hiërarchische indeling van de stad: van gezin naar 
buurt, wijk en (deel van) stad. [bestaandewoningbouw.nl]
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1.3 DE OPZET VAN WIJKEN ALS PAROCHIES 

In de twintigste eeuw werd door stadsontwerpers nagedacht 
over de ideale vormgeving van nieuwe woonbuurten, zowel 
op ruimtelijk als sociaal-maatschappelijk vlak. Rond de 
annexatie van de randgemeenten door Eindhoven in 1920 
was men bij de dienst Gemeentewerken geïnspireerd 
door het Engelse model van ‘Garden Cities’, door sociaal 
hervormer Ebenezer Howard geïntroduceerd in zijn boek 
Garden Cities of Tomorrow (1902). Volgens dit revolutionaire 
tuinstadmodel werd de industrie uit de steden verbannen, 
zodat arbeiders in de buurt van de fabriek, maar op het 
platteland konden wonen, in zogenaamde tuinsteden. 
Deze tuinsteden zouden een ideale combinatie zijn van 
de stedelijke voorzieningen in een groene omgeving 
en de oplossing voor gezondheids-, verkeers- en 
werkgelegenheidsproblemen. In Nederland werden de 
principes overgenomen voor het uitbreiden van bestaande 
steden met tuinwijken of –dorpen. Groot Eindhoven is hier 
een goed voorbeeld van. Van aparte groene satellietsteden 
was evenwel zelden sprake.  

GROTE ROL VOOR PAROCHIES 
Kenmerkend voor het katholieke Eindhoven was de 
dominante positie van de parochie in de gemeenschap, 
waardoor de kerk een centrale kreeg toebedeeld bij de 
totstandkoming van woonwijken. Het resulteerde in de 
parochiale opzet: de door groen omgeven kerk stond 
centraal, met in de nabijheid voorzieningen als winkels en 
scholen. Stadsdeel Strijp, waar vanwege de nabijheid van 
de industrie voornamelijk arbeiders woonden, werd goed 
bedeeld met een vijftal kerkgebouwen. Het stadsdeel kende 
al de Sint-Trudoparochie (kerkgebouw uit 1887), maar door 

de groei van het aantal inwoners kreeg elke wijk zijn een 
eigen kerk: de Antoniusparochie (1919) in Philipsdorp; de 
Theresiaparochie (1926) in Het Ven; de Koenraadparochie 
(1936) in Drents Dorp; de Maria Reginaparochie (1954) in 
Lievendaal.

WIJK- EN PAROCHIEGEDACHTE 
Vanuit de tuinstadgedachte ontwikkelde zich in Nederland 
in het interbellum het concept van de ‘wijkgedachte’, een 
ruimtelijk en sociologisch ordeningsprincipe. Gedurende 
de bezetting werd in progressieve kringen, zowel door 
ontwerpers als sociologen, gezocht naar een concept dat 
na de oorlog tot een nieuwe, meer planmatige ordening 
van de massawoningbouw moest leiden. Ze zagen een 
naoorlogse samenleving voor zich die geordend zou zijn 
in herkenbare buurten. Een nieuwe stedelijke cultuur, niet 
dorps maar ook niet anoniem, zou kunnen ontstaan met 
een levendigheid en veelheid van indrukken. De stad werd 
hiërarchisch ingedeeld: via woning naar woonblok, buurt, 
wijk en stadsdeel en tenslotte de hele stad. Deze reeks van 
ontwikkelingsfases sloot naadloos aan op de toenemende 
actieradius van de opgroeiende mens en leidde tot een 
kwantitatieve behoefteanalyse van de woonwijk in de 
vorm van gestandaardiseerde woningplattegronden en 
genormeerde afstanden tot wijkgroen en -voorzieningen. 
In de wederopbouwperiode sloeg bij veel gemeenten 
de wijkgedachte aan. In het zuiden van Nederland, 
waaronder in Brabant, vond als katholieke tegenhanger 
de ‘parochiegedachte’ navolging. Niet het gezin werd 
gezien als de hoeksteen van de gemeenschap, maar de 
kerk als hoeksteen van de parochie. De geleding van een 
stad in wijken en stadsdelen kwam overeen met de reeds 
bestaande indeling in rooms-katholieke parochies. 

1.4 PHILIPS ALS VOLKSHUISVESTER
PHILIPS’ VERENIGING VOLKSHUISVESTING

De gloeilampenfabrikant Philips groeide begin twintigste 
eeuw uit tot één van de grootste bedrijven van Nederland, 
en later zelfs tot een wereldconcern. Na het uitkopen 
van concurrerende gloeilampenfabrieken volgde de 
overname van een machinefabriek. Philips richtte ook 
glas- en papierfabrieken op, waardoor het bedrijf naast 
de gloeilamp ook zijn eigen glas en verpakkingen 
produceerde. De gloeilampenproducent had daarmee 
het gehele productieproces in eigen handen, en was 
onafhankelijk van toeleveranciers. Die onafhankelijkheid 
is altijd kenmerkend geweest voor Philips. Gelijk met 
uitvindingen op het gebied van consumentenelektronica 
- de metaaldraadlamp (1908), de radio (1925) en de 
televisie (1950) - breidde Philips de productie uit en nam 
het aantal werknemers toe. De eerste arbeidskrachten 
woonden in Eindhoven, maar al snel kwamen ze uit steeds 
verder gelegen dorpen. Deze pendelaars hadden lange 
reistijden en bovendien hoge reiskosten. Het tekort aan 
goedkope woningen in Eindhoven werd alsmaar groter. 
Samen met andere fabrikanten zette Philips zich in voor 
het verbeteren van de volkshuisvesting in de stad. In 1898 
werd de vereniging Eindhoven Vooruit opgericht, wat leidde 
tot de bouw van twaalf woningen in Woensel. Omdat dit bij 
lange na niet de woningnood ledigde, ontwikkelde Philips 
in 1909 het ambitieuze plan voor de bouw van Philipsdorp, 
bedoeld voor Philips-medewerkers. Speciaal voor de 
realisatie van deze woonbuurt werd Philips’ Bouwbureau 
opgericht. Al snel werd dit het gecombineerde Bouw- en 
Woningbureau. Philips raakte in 1911 actief betrokken bij 
de oprichting van de Vereeniging Volkshuisvesting, een 
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 È Wervingscampagne, z.j. [bron onbekend]  È Uitsnede bouwtekening van Philips’ Woningbureau, jaren veertig. 
[Bouwdossiers Gemeente Eindhoven] 
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initiatief van de burgemeester van Woensel. Het was de 
eerste woningbouwverenging in de regio Eindhoven, en 
enkel gericht op volkshuisvesting. Vanaf toen werkte Philips 
hecht samen met Vereeniging Volkshuisvesting voor de 
bouw van woningen voor personeel dat oorspronkelijk uit 
Eindhoven of de randgemeenten kwam. De rol van Philips 
in deze samenwerking werd steeds overheersender: 
Anton Philips was voorzitter, de accountants van Philips 
controleerden de administratie en er werd veel gebruik 
gemaakt van het Philips’ Bouwbureau. Doordat steeds meer 
Eindhovense industriëlen uit het bestuur van de vereniging 
stapten werd Vereeniging Volkshuisvesting in de praktijk 
een Philipsvereniging.3 In de decennia erna ontstonden 
andere aan Philips gelieerde woningstichtingen. In 1927 
zag Thuis Best het licht, dat zich niet alleen richtte op 
Eindhoven, maar ook andere delen van Noord-Brabant en 
zelfs Limburg.  In de jaren dertig werd het bezit van Thuis 
Best opgedeeld in verschillende stichtingen, waaronder de 
Woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen.4

AANKOOP GROND VOOR WONINGBOUW 
In 1928 kocht Philips grote complexen grond om 
woningbouw te realiseren, zowel in Eindhoven als ook 
randgemeenten zoals Aalst en Veldhoven. Kort ervoor 
had het bedrijf zich vanwege het groeiende woningtekort 
bezig gehouden met de vraag waar ze konden bouwen. 
In Het Schoot, het gebied achter Drents Dorp (Philips 
Bouwbureau, 1925-1927) bood ruimte voor ongeveer 500 
arbeiderswoningen.5 De beurskrach van 1929 was echter 
sterk voelbaar in een internationaal georiënteerd bedrijf 
als Philips. De gebroeders Philips waren gedwongen 
werknemers te ontslaan. De eerste ontslagen vielen onder 
de relatief dure pendelaars. Vanwege de economische 

crisis en de daaraan gerelateerde afgenomen vraag naar 
woningen zag Philips af van een groots bouwprogramma 
van ruim anderhalf duizend woningen. De vraag naar 
woningen liep zo sterk terug dat er begin jaren dertig zelfs 
sprake was van leegstand.6 Eind jaren dertig had Philips 
de economische crisis bedwongen en groeide het bedrijf 
weer. Toch was er weinig bouwactiviteit bij de Vereeniging 
Volkshuisvesting, maar werd er in 1936 geïnvesteerd in de 
aankoop van potentiele bouwgrond voor woningbouw, in 
Strijp en Woensel. Het plan voor ruim vierhonderd woningen 
ten zuiden van de Noord Brabantlaan bleef echter in de 
bureaulade liggen tot na de oorlog. Tijdens de oorlog 
werd een deel van de Eindhovense binnenstad verwoest 
door zowel geallieerde als Duitse bombardementen. Ook 
gebouwen van het Philipscomplex waren verwoest. Na 
de bevrijding van Eindhoven, in september 1944, werkte 
Philips met man en macht om de fabrieken weer te laten 
draaien. Ondanks alle belemmeringen lukte dat. 
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 È Boerderijen Klein en Groot Lievendaal, gezien vanuit het oosten, 
1928. [eindhoveninbeeld.nl]

 È Boerderijen Klein en Groot Lievendaal, gezien vanuit het westen, 
1928. [eindhoveninbeeld.nl]

 È Kaart van Strijp, 1866. [Gemeente Atlas van Nederland] 



STEENHUISMEURS BV          15

1.5 LIEVENDAAL: EEN BOERENHOEVE VAN 
STATUUR

STADSDEEL STRIJP 
Strijp was één van de randgemeenten van de oude kern 
van Eindhoven. Op een topografische kaart uit circa 1905 
is te zien dat het gebied indertijd met name gedomineerd 
werd door landgoederen, akkers, bossen en heidevelden 
die doorliepen tot aan de Strijpse heide. Strijp bestond 
uit een groot aantal buurtschappen en een dorpskern ter 
hoogte van het St. Trudoplein. De dominante radiaalweg van 
Strijp liep vanuit het stadscentrum, via het St. Trudoplein 
in westelijke richting, om op een gegeven moment over te 
gaan in de Zeelsterweg, naar het dorp Zeelst (nu gemeente 
Veldhoven). Net voor het gehucht Heuvel vormde de 
doorgaande Klauwierstraat (later Bredalaan) een aftakking, 
met noordelijk het buurtschap Het Ven. Bij het gehucht 
Heuvel liep in noordwest richting de Welschapse Dijk naar 
het buurtschap Welschap. Kortom, het gebied kende een 
stelsel van wegen die leidde van en naar buurtschappen.  

HOEVECOMPLEX GROOT EN KLEIN LIEVENDAAL 
Het gehucht Lievendaal, en later de woonwijk, is vernoemd 
naar een omgracht hoevecomplex met de naam Lievendaal, 
ter plaatste van het huidige plein met voorzieningen en 
groen aan de Lievendaalseweg. Een eerste vermelding van 
de naam dateert uit 1457, de periode waarin het ging om 
een eenvoudige vorm van een laatmiddeleeuws kasteel, 
bewoond door een welgestelde boer. Het is mogelijk dat 
de naam zijn oorsprong heeft in de persoon Arnout van 
Lievendaal, die in 1409 grond bezat in Strijp. In het begin 
van de twintigste eeuw was er sprake van Groot Lievendaal 
en Klein Lievendaal, twee boerenhoeven die naast elkaar 

stonden. Op historische foto’s zijn de boerderijen te 
zien. De opvallende architectonische vormgeving van de 
grote boerderij met de in- en uitgezwenkte klokgevel was 
uitzonderlijk voor dergelijke agrarische gebouwen, en 
benadrukte de status van de hoeve en de eigenaar. De 
gebouwen, ter plaatste van eerdere hoeven, dateerden 
waarschijnlijk uit de zeventiende en achttiende eeuw. In 
lokale kranten werd eind negentiende, begin twintigste eeuw 
zo nu en dan geadverteerd met de verkoop van hout uit de 
omgeving op de ‘goederen Lievendaal onder Strijp’ of ‘den 
huize Lievendaal te Strijp’.7 Philips verhuurde na aankoop 
van de grond in Strijp omstreeks 1930 de boerderij, die een 
van de ‘Philipsboerderijen’ vormden. In de nabijheid stond 
meer agrarische bebouwing, met aangrenzend uitgestrekte 
akkers.8

BOUW VAN WOONWIJK HET VEN  
Tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef het landelijke gebied 
onbebouwd, in tegenstelling tot het gebied zuidelijk van de 
Noord Brabantlaan, rond de Klauwierstraat. Hier werd na de 
annexatie van 1920 in de jaren twintig en dertig woonwijk 
Het Ven ontwikkeld, vernoemd naar het gelijknamige 
gehucht. De in 1927 opgeleverde Theresiakerk (ontwerp 
M. van Beek, Rijksmonument) speelde een prominente rol 
in de ontwikkeling van de nieuwe wijk. Initiatiefnemer voor 
de stichting van de nieuwe parochie was het kerkbestuur 
St. Trudo, ondersteund door de Gemeente Eindhoven met 
Kools als directeur Gemeentewerken als ontwerper van 
het uitbreidingsplan.9 De gemeente had geheel volgens 
de parochiegedachte een ‘mooie nieuwe wijk’ voor ogen 
met het kerkgebouw als middelpunt, als onderdeel van 
een snelgroeiende stad.10 Er was een buurt gedacht 
rondom het rechthoekige groene plein van de kerk, en een 
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 È Uitbreidingsplan in hoofdzaak voor de omgeving Zeelsterstraat en 
Noord Brabantlaan, uit de tweede helft van de jaren dertig. [RHCe]

 È Kaart uit 1940 van Gemeentewerken, met in blauw de te bebouwen 
gronden. [RHCe]
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buurt rondom een driehoekig groen plein waar later het 
Hugo de Grootplein gerealiseerd zou worden. Particuliere 
bouwondernemers realiseerden de woningbouw.11 

AANZET VOOR DE VERSTEDELIJKING VAN 
LIEVENDAAL 
Foto’s en kaarten van omstreeks 1940 tonen de bebouwde 
wijk rond de Theresiakerk, en een nog leeg weidegebied 
noordelijk van de Bredalaan (inmiddels de nieuwe naam 
voor de Klauwierstraat). De nieuwe stadswijk was als 
stedelijke enclave gebouwd in het verder nog vrij lege 
gebied. De aanzet voor de verdere gebiedsontwikkeling, 
namelijk de (vroeg)naoorlogse uitbreidingswijken Het 
Ven en Lievendaal, vormde een plan dat is te vinden in 
het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Het gaat 
om het uitbreidingsplan in hoofdzaak voor de omgeving 
Zeelsterstraat en Noord Brabantlaan (Strijp sectie C en 
E), uit de tweede helft van de jaren dertig.12 Het plan was 
een uitwerking van het ontwerp van De Casseres en gaf er 
een heldere structuur aan, die verder uitgewerkt diende te 
worden. Op symmetrische wijze deelde de wegenstructuur 
de terreinen op in vierkante, of in het geval van Het Ven 
vierkante en driehoekige velden bedoeld voor woningbouw. 
In elke wijk was er centraal een gebouw bedacht ‘van 
openbaar nut’. De hoofdwegen werden in het plan begeleid 
door parken en plantsoenen. Aan de randen was het 
Beatrixkanaal met daarlangs industrie ingetekend. 

Een kaart uit 1940 van Gemeentewerken, afdeling 
Stadsuitbreiding toont in blauw de te bebouwen gronden. 
Het Ven was ‘ingekleurd’, Lievendaal daarentegen was nog 
open gelaten, wat erop duid dat dit geen prioriteit had.13 
De uitvoering van het uitbreidingsplan werd vanwege 

het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het geheel 
uitgesteld.

Met de aanleg van de in het uitbreidingsplan van De 
Casseres opgenomen Noord Brabantlaan naar Veldhoven 
was gestart in 1930. Jarenlang bestond de royaal met 
bomen aangeplante weg - die zou uitgroeien tot belangrijke 
uitvalsweg - enkel uit het stuk dat liep van de Zeelsterstraat 
tot aan de Bredalaan. Pas na de oorlog werd de weg 
doorgetrokken tot aan de Oppenheimstraat, en omstreeks 
1960 werd de aansluiting gemaakt met de ringweg. 



 È Tekening van het aangepast uitbreidingsplan uit 1951, door het 
bureau Verhagen, Kuiper en Gouwetor, 1951.
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2. NAOORLOGS EINDHOVEN

2.1 WEDEROPBOUW EN UITBREIDING

De vooroorlogse opeenvolging van uitbreidingsplannen 
hield niet op tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was een 
estafette van nieuwe plannen die steeds voortborduurden 
op eerder werk. Behalve de vraagstukken over het 
woningtekort en de verkeersproblematiek kwam er 
een derde bij: wederopbouw van de oorlogsschade. 
Bombardementen van de geallieerden in de winter van 
1942-1943 en de gewelddadige aftocht van het Duitse leger 
in 1944 betekenden grote verwoestingen in met name het 
centrum. Kort na het eerste bombardement in 1942 kreeg 
architect J. van der Laan opdracht voor de wederopbouw 
van Eindhoven. Naast de drie genoemde vraagstukken 
over wonen, verkeer en herstel van oorlogsschade kreeg 
Van der Laan een vierde verzoek: het ontwerpen van een 
aantrekkelijke binnenstad. Eindhoven moest een volwaardig 
stadshart krijgen: een city. Na de oorlog, in 1946, 
presenteerde Van der Laan zijn plan, met als één van de 
belangrijkste ingrepen het verplaatsen en verhogen van het 
spoor ter hoogte van het station en emplacement. Door de 
uitvoering van het spoorwegplan omstreeks 1950 werden 
de industrieterreinen van Philips en de woonwijken beter 
ontsloten.

Voor de gebieden die buiten het wederopbouwplan vielen, 
veruit het grootste deel van Eindhoven, kreeg het bureau 
Verhagen, Kuiper en Gouwetor in 1943 opdracht tot het 
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maken van een uitbreidingsplan. Stedenbouwkundige 
J.A. Kuiper was verantwoordelijk voor het ontwerp, dat hij 
grotendeels baseerde op het plan van De Casseres. Om de 
naoorlogse uitbreiding in goede banen te leiden gebruikte 
Kuiper het beeld van een bloem: het hart stond voor het 
centrum, de bladeren voor de stadsdelen en de nerven voor 
de wegenstructuur. Aan verkeersmaatregelen reduceerde 
Kuiper het aantal ringbanen tot één aaneengesloten ring 
op grotere afstand van de kern en één onderbroken ring 
direct om de kern. Een nieuwe uitvalsweg naar Tilburg 
die liep via Strijp was één van de door hem toegevoegde 
radialen. De nieuwe woonwijken waren als vlekken 
ingetekend, gedetailleerde uitwerkingen ontbraken in zijn 
plan. Als structurerend principe hanteerde Kuiper de wijk- 
of parochiegedachte, die er op neer kwam dat woonwijken 
als redelijk autonome parochiale gemeenschappen 
bestaande uit zo’n 6000 inwoners in de stad(sdelen) lagen. 
Elk stadsdeel had zijn eigen bevolkingsgroep: arbeiders in 
Woensel en Strijp, middenstanders in Stratum en Gestel en 
de rijke burgers in villaparken in Stratum en Tongelre. Voor 
de industrie reserveerde hij terreinen rond het Eindhovens 
kanaal en het Beatrixkanaal. Het plan van Kuiper werd 
enkele malen herzien en pas in 1955 vastgesteld en 
goedgekeurd. Onenigheid tussen de Gemeente Eindhoven 
en de Rijksoverheid over het omleggen van de Tilburgseweg 
zorgde voor oponthoud. 

EERSTE BOUWPLAN IN NAOORLOGS EINDHOVEN 
Ondanks het gemis van een officieel uitbreidingsplan 
breidde Eindhoven zich op kleine schaal tot circa 1950 
op grond van bestaande uitbreidingsplannen uit. Over 
de invulling van de uitbreidingsplannen, namelijk de 
bouwplannen die werden ontwikkeld door particulieren 

zoals Philips, werd afgestemd met Kuiper. Het eerste 
bouwplan dat gerealiseerd werd, waren 380 woningen 
rondom het Hugo de Grootplein, zuidelijk van de Noord 
Brabantlaan. Het bouwplan was in opdracht van de 
Vereeniging Volkshuisvesting al in 1940 ontworpen door 
architectenbureau Brinkman & Van den Broek, maar werd 
pas na de oorlog uitgevoerd. Aan een vroeg schetsontwerp 
is te zien dat Van den Broek nog eens 400 woningen mee-
ontwierp aan de overzijde van de Noord Brabantlaan (het 
latere Lievendaal). In latere plannen is deze uitbreiding 
komen te vervallen.14 Het bouwplan voor de woningen 
rondom het Hugo de Grootplein was als het ware een 
puzzelstukje dat paste in het grote uitbreidingsplan voor de 
stad. 

WONINGNOOD 
Om de woningbouw te reguleren werd na de bevrijding 
jaarlijks door het Ministerie van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting bepaald hoeveel woningen iedere 
gemeente mocht bouwen; dat waren de zogenaamde 
contingenten. Het landelijk quotum werd ingesteld vanwege 
materiaalschaarste. De naoorlogse uitbreiding van Het 
Ven maakte samen met enkele honderden noodwoningen 
elders in Eindhoven onderdeel uit van het contingent dat de 
gemeente in 1946 beschikbaar had. In Eindhoven konden 
echter van het toegewezen contingent slechts vierhonderd 
woningen worden gebouwd omdat alle financiële en 
materiële middelen aangewend werden voor de bouw 
van het hoogspoor. De Volkskrant schreef op 24 april 
1947 onder de kop ‘Eindhoven vecht met woningtekort’ 
over de prangende situatie. ‘Volkomen stilstand van 
nieuwbouw, vernietiging van honderden woningen door 
oorlogsgeweld en een bevolkingsaanwas van 13.000 

inwoners over de laatste vier jaren, hebben het reeds van 
voor 1940 daterende woningtekort tot een noodtoestand 
doen uitgroeien.’15 In 1947 volgde het tweede bouwplan 
voor het terrein westelijk van het Hugo de Grootplein. Het 
ontwerp voor 140 woningen en 8 winkels was wederom 
van Brinkman & Van den Broek (oplevering 1949). Een deel 
van de woningen betrof zogeheten ‘duplexwoningen’. Met 
dit nieuwe woningtype, wat een tijdelijke woningsplitsing 
betekende, hoopte men het woningtekort sneller op te 
heffen. Aan de overzijde van de Noord Brabantlaan werd 
jaren veertig Lievendaal gerealiseerd. Deelgebieden werden 
in fases uitgewerkt, waarbij Philips een voortrekkersrol had.

2.2 VAN PAROCHIEWIJKEN NAAR GROENE 
STADSUITBREIDINGEN

Als ontwerper van het uitbreidingsplan schetste Kuiper 
in tijdschrift Bouw in 1947 de opgave van Eindhoven als 
woonstad.16 De bestaande situatie van de woonwijken uit 
de jaren twintig beantwoordde in zijn ogen niet aan de 
verwachting van een moderne industriestad. ‘Doordat deze 
wijken te incidenteel tot stand kwamen, ontbreekt dikwijls 
de samenhang in groter verband, de groenvoorziening 
kwam vaak in het gedrang, maar wat men toch vooral mist 
is de grotere allure, het grotere rhytme, waarmede uit deze 
lappendeken van tuinwijkjes een grote stad had kunnen 
groeien.’ De wijk- of eigenlijk de parochiegedachte sloot aan 
op de typische situatie van de Eindhovense agglomeratie 
met afzonderlijke oude dorpskernen door radialen 
gescheiden. ‘De wijkgedachte zal in Eindhoven – zoals in 
elke Brabantse stad – haar uitgangspunt in de parochie 
vinden. Daar elke parochie een min of meer uitgebreid 
kerkelijk centrum met scholen e.d. verkrijgt, is hiermee dus 
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 È Kaart Eindhoven, jaren vijftig. [Archief Kuiper Compagnons]
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 È Luchtfoto Strijp, 1952. [Nederlands Instituut voor Militaire Historie]  È Van Tijen & Maaskant en Brinkman & Van den Broek, 
Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam, Rotterdam 1941.
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de basis gegeven voor een stedenbouwkundige geleding 
van de woonwijk.’ Ook in sociaal-maatschappelijk opzicht 
paste de meer traditionele, dorpse parochiegedachte 
beter bij Eindhoven dan de grootstedelijke wijkgedachte. 
In overleg met de kerkbesturen kreeg elke wijk zijn 
eigen parochie. In ieder parochiecentrum kreeg de 
kerk met scholen een centrale plek, en een groen hart 
met bijvoorbeeld ‘een buurtparkje voor moeders met 
kinderwagens, voorzien van een kleuterspeeltuin; een 
speelveld voor het ongeorganiseerde spel der jeugd na 
schooltijd; een buurtwinkelcentrum en eventueel later een 
wijkgebouw.’17 In de rivierdalen was ruimte voor recreatieve 
functies die de stadsdelen overstegen. 

STRAKKE GELEDING TEGEN DE VORMELOZE 
HUIZENZEE 
Voor de woonbebouwing rondom het wijkcentrum werd 
het meest voorkomende woningtype van Eindhoven 
aangehouden: eengezinswoningen in laagbouwstroken. 
Enkel nabij het centrum en langs de grote uitvalswegen 
werd hogere bouw overwogen. Kuiper was zich bij grote 
wijken in laagbouw echter beducht van het gevaar van 
eentonigheid, een ‘vormeloze huizenzee, grauw van 
eentonigheid en zonder enig schaalverschil, zonder rhythme 
en zonder onderling contrast.’18 Maar ook het gevaar van te 
kleine en knusse schaal of van een zekere rommeligheid. 
Om aan deze gevaren te ontkomen werd naar een duidelijke 
en strakke geleding gezocht. De gelijke richting voor 
bijna alle bouwblokken kon de oriëntatie van de woonwijk 
vergemakkelijken. En de ruime toevoerwegen moesten 
iets van de schaal van de grote stad tot in de buitenwijken 
brengen.

In Lievendaal werd bij de invulling van de verschillende 
deelgebieden gebroken met de stedenbouwkundige 
opzet van woongebieden zoals gangbaar was in de 
vooroorlogse periode. Er werd gezocht naar interessante 
en prettige woonmilieus. In de tien jaar, van de late jaren 
veertig tot eind jaren vijftig, dat de wijk werd opgebouwd, 
is een ontwikkeling in de stedenbouw te zien. Lievendaal 
kent vroege experimenten met onder meer strokenbouw, 
optimale zonlichttoetreding, woonerven en open 
bebouwing. De Eindhovense zoektocht paste in de (inter)
nationale tendens om vernieuwing aan te brengen in de 
stedenbouwkundige praktijk. Het Rotterdamse Pendrecht en 
Zuidwijk vormden baanbrekende voorbeelden van nieuwe 
composities van stedelijke woonbuurten. Niet langer was 
het ontwerp opgebouwd uit tweezijdig bebouwde straten 
met blokken woningen; de tekeningen zagen eruit als 
composities van geometrisch gerangschikte balkjes in 
verschillende kleuren in een doorlopende openbare ruimte. 
Hét vraagstuk en tegelijkertijd dé belofte van die tijd was 
die groene en open ruimte. Daar zouden de buurtbewoners 
elkaar kunnen ontmoeten, van de allerkleinsten in de 
collectieve binnentuinen tot de ouderen op het plein. Een 
veelvuldig terugkerend stedenbouwkundig thema was het 
‘scherm’ van hogere bebouwing rond een woonmilieu met 
lagere complexen. Vaak stond de (middel)hoogbouw langs 
de uitvalswegen. In Eindhoven werd in eerste instantie 
vastgehouden aan de eengezinswoning in laagbouw met 
private voor- en achtertuinen als voornaamste woningtype. 
Pas toen de naoorlogse woningnood moeilijk bleek 
op te lossen verrezen vanaf de jaren vijftig de eerste 
etagewoningen. Een blok van driehoog aan de Heezerweg 
in Stratum (1951) vormde het eerste Eindhovense 
experiment met middelhoogbouw, op initiatief van Philips.19 

Een paar jaar later volgde de middelhoogbouw aan de rand 
van Lievendaal aan de Welschapsedijk. 

EEN RIJKE GROENAANLEG ALS INTEGRAAL 
ONDERDEEL VAN DE WIJK 
In de veranderende opvattingen over stedenbouw was 
groen van cruciaal belang. Ten tijde van het ontwerp van 
Lievendaal werden de nieuwe ideeën over naoorlogse 
wijken in Eindhoven direct toegepast. In de traditie van 
de Eindhovense tuindorpen speelde groen een belangrijk 
component in de naoorlogse uitbreiding. Het zorgde 
voor een aangename en gezonde leefomgeving, als 
tegenhanger van de industriële werkomgeving. Waar 
echter voor de oorlog meestal werd volstaan met een 
centraal plantsoen en private tuinen, drong het groen in de 
wederopbouwperiode door tot de haarvaten van de wijk. De 
gemeentelijke afdeling Plantsoenen was verantwoordelijk 
voor de groenaanleg. Als opvolger van ontwerper D.F. 
Tersteeg, die lange tijd werd ingeschakeld door Kools, 
stond F. Fontaine aan het hoofd van de dienst en heeft 
vanaf zijn aanstelling in 1950 een belangrijke stempel 
gedrukt op de groenstructuur van Eindhoven. De openheid 
en gebruiksvriendelijkheid van plantsoenen waren leidend. 
In plaats van een formeel sierplantsoen, afgekaderd door 
stenen muurtjes zoals Tersteeg ze graag zag, ontwierp 
Fontaine door bomen omzoomde open groenruimten met 
veel recreatiemogelijkheden voor jong en oud (speelweides 
en bankjes). Een groen straatbeeld werd verkregen door 
bomenrijen, haagjes - die bijvoorbeeld als erfafscheiding 
werden ingezet, voortuinen en plantsoenstroken. Een 
plantsoenstrook werd op geometrische wijze ingericht 
met bomen, (rozen)struiken, bloeiende vaste planten en 
gazons. De beplantingskeuze werd bepaald door wat bij 
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de eigen stadskwekerij voorradig was. Omdat Fontaine 
bovendien dendroloog was, werd Eindhoven gekenmerkt 
door een grote variatie aan boomsoorten, die werden 
gekweekte in gemeentelijke boomkwekerijen. De stad 
groeide uit tot een arboretum. Een terugkerend element in 
de groenaanleg waren de grote en rechte lijnen, en in het 
bijzonder: diagonale paden.20 De diagonale richting van de 
paden is waarschijnlijk ontleend aan ontwerpen van tuin- 
en landschapsarchitect H. Warnau of tuinarchitect M. Ruys. 
Laatst genoemde paste dit motief vaak toe bij de inrichting 
van binnentuinen in de nieuwbouwijken van Amsterdam, 
waar Fontaine als voormalig ambtenaar ongetwijfeld 
kennis had opgedaan.21 De ideeën van Fontaine sloten 
aan op het gedachtengoed van Kuiper, die met de wijk- en 
parochiegedachte de sociale waarde van groen benadrukte, 
zoals eerder ook het geval bij de tuinstadgedachte. Fontaine 
was werkzaam bij de Gemeente Eindhoven, echter is het 
ook goed mogelijk dat hij optrad als adviseur voor Philips. 
In notulen van het raad van bestuur eind jaren vijftig valt 
te lezen dat het college van Burgemeester en Wethouders 
op verzoek van Philips het adviseurschap van Fontaine 
in overweging nam.22 De realisatie van de woningen door 
Philips en de groeninrichting door de gemeente ging in ieder 
geval hand in hand.

2.3 PHILIPS NA DE OORLOG 

EFFICIENTE BOUWMETHODEN 
Bij de nieuwe stedenbouwkundige opzet van de wijken 
hoorde ook een nieuwe, als ‘modern’ getypeerde 
architectuur dat tot stand kwam met nieuwe technieken, 
met geprefabriceerde elementen, materialen als glas en 
beton, en gestandaardiseerde plattegronden. Er werd naar 

gestreefd om de totale woningbouwproductie te vergroten 
en de bouw te versnellen. Dit was hard nodig aangezien 
Eindhoven in de wederopbouwperiode weer te maken 
kreeg met het oude vraagstuk van het woningtekort, 
ditmaal deels veroorzaakt door de gebombardeerde huizen. 
Philips betreurde de geringe woningbouwactiviteiten van 
de gemeente, die van het toegewezen contingent slechts 
een deel kon inzetten. Zoals dit ook het geval was geweest 
in de vooroorlogse jaren kwam de productie van woningen 
neer op Philips. Het bedrijf besprak de mogelijkheden 
tot samenwerking en de wens gebruik te maken van 
efficiënte bouwmethoden -een nieuwe ontwikkeling die 
de rijksoverheid toejuichte,  waarna contingenten werden 
samengevoegd en verhoogd. Voor een deel van deze 
woningen, voornamelijk de arbeiderswoningen, pasten 
de gemeente en Philips systeembouw toe. Hiervan werd 
een groot deel in Lievendaal gerealiseerd. In relatief 
korte tijd konden duizenden woningen worden gebouwd. 
Lievendaal zou het toonbeeld worden van prefabricatie en 
standaardisatie, zonder eentonig te worden.

PHILIPSSTAD 
Philips was in de twintigste eeuw van enorme invloed op 
de stad Eindhoven. De invloed was zowel ruimtelijk, als 
economisch en maatschappelijk van karakter. Het bedrijf 
vervulde in zekere zin de rol van overheid, en had op het 
gebied van woningbouw en stadsontwikkeling meer macht 
en slagkracht dan de gemeente zelf. Het bedrijf was fysiek 
overal in Eindhoven aanwezig. De fabrieken, maar ook de 
familie en de woningbouwverenigingen hadden grondbezit 
verspreid over de hele stad en haar buurgemeenten. Deze 
terreinen hadden verschillende bestemmingen: industrie, 
woningbouw, openbaar groen, sportterrein en privé groen. 

Uit economisch oogpunt was Philips belangrijk voor 
Eindhoven, omdat het de grootste werkgever binnen de 
stad was. De rol die Philips speelde in het maatschappelijk 
leven van Eindhoven was aanzienlijk. Een gemiddelde 
Eindhovenaar werkte bij Philips, woonde met zijn gezin 
in een huis gebouwd door zijn werkgever, bracht zijn 
kinderen naar scholen die waren opgericht door het 
bedrijf, bezocht met zijn vrouw voorstellingen in het Philips 
Ontspanningsgebouw, voetbalde in het weekend bij de 
Philips Sport Vereniging (PSV), las na het werk de Philips 
Koerier en genoot tenslotte zijn pensioen uit het fonds van 
de gloeilampenfabrikant. Dit alles was de uiting van de 
‘Company Town gedachte’: Eindhoven als Philipsstad.23

Al met al is in een periode van vijftig jaar het overgrote 
deel van Strijp bebouwd met zowel fabriekscomplexen als 
woningbouw van Philips. Na 1970 werden er nauwelijks 
meer woningen gebouwd door NV Philips of een van haar 
woningbouwverenigingen, en in 1990 trok Philips zich 
geheel terug uit de woningbouw. Al het woningbezit van NV 
Philips en haar woningbouwverenigingen kwam in handen 
van verschillende woningbouwverenigingen. 
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SYSTEEMBOUW 
De bestrijding van de woningnood was na de Tweede 
Wereldoorlog een van de hoogste prioriteiten. Het 
ministerie riep de woningnood uit tot ‘Volksvijand 
nummer 1’ en beloofde het tempo van de woningbouw 
te verhogen. Het probleem werd veroorzaakt door het 
tekort aan materialen (baksteen en hout), geschoolde 
bouwvakkers en financiële middelen. Daarbij kwam 
dat de bedrijfssector achter liep op de bouwtechniek. 
Nederland bouwde halverwege de jaren vijftig met 
traditionele productiewijzen, zoals metselwerk en houten 
vloeren, terwijl de buurlanden al waren overgestapt op 
systeembouw. Tot slot werd het woningtekort veroorzaakt 
door het toegenomen aantal huwelijken na de oorlog, en 
de daarop volgende babyboom (geboortegolf).  
 
In de eerste jaren na de oorlog werd nog weinig gebouwd. 
Wel werden de mogelijkheden verkend van montagebouw, 
later systeembouw genoemd. Deze bouwwijze betrof 
de bouw met geprefabriceerde bouwonderdelen 
volgens een genormaliseerde constructiemethode. 
De onderdelen, zoals betonnen bouwblokken en 
monteerbare elementen werden in de fabriek gemaakt 
en op de bouwplaats in elkaar gezet. Het Rijk richtte 
de Stichting Ratiobouw op om ervoor te zorgen dat 
potentiële (buitenlandse) bouwsystemen getest werden. 
Er zat weinig schot in, mede doordat bouwbedrijven de 
experimenten aanvankelijk zelf moesten bekostigen, 
en maar weinig systemen kansrijk waren. De overheid 
besloot daarom in 1948 het Engelse Airey-systeem 
te importeren. Tegelijkertijd ging de overheid over tot 

subsidie aan bouwbedrijven, en gemeenten werden 
beloond met extra contingenten als ze over gingen op 
systeembouw. Grotere gemeenten sloten voor langere 
tijd contracten met bouwbedrijven om zo een continue 
bouwstroom te garanderen. Hierdoor werden zowel 
extra contingenten verkregen als de investeringen veilig 
gesteld. Nadelen van systeembouw waren namelijk de 
grote investeringen in machines, fabrieken en kranen. 
De systeembouwers bouwden zo veel mogelijk met een 
beperkte variëteit, omdat de contracten waren gebonden 
aan kwantiteitsafspraken. Deze uniformering werd door de 
overheid ondersteund. Begin jaren zestig ging men steeds 
meer over op de grote elementenbouw en gietbouw die 
(economisch) vooral geschikt was voor hoogbouw tot 
veertien verdiepingen.24

De term systeembouw heeft betrekking op meerdere 
niet-traditionele bouwvormen. Bij stapelbouw ging 
het om het stapelen van muren met lichte betonnen 
elementen die meestal werden bekleed met baksteen. 
Bij montagebouw werd gewerkt met geprefabriceerde 
onderdelen, zoals kozijnen, en zelfs complete puien en 
badkamers. Bij gietbouw werden (dragende) wanden en 
vloeren op de bouwplaats gegoten in tijdelijke of blijvende 
bekisting. Tot op de dag van vandaag is systeembouw 
veelal een combinatie van giet- en montagebouw. Tot 
slot skeletbouw, waarbij geprefabriceerde kolommen en 
liggers als frame dienden, die aan de buitenzijde werden 
bekleed.

 È Op de bouwplaats bouw van Polynorm woningbouw in Lievendaal, 
1950. [RHCe]

 È Polynormwoningen, 1951. [Vriend 1963]
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 È Winkels in de plint, Noord Brabantlaan, jaren vijftig. 
[eindhoveninbeeld.nl]

 È Ontwerp Van Lenneppark, Gemeente Eindhoven, afdeling 
Plantsoenen, 1964. [Andela 2005]

 È Maria Reginakerk, 1968. [eindhoveninbeeld.nl]
 È Parochianen naar de zondagsmis in Lievendaal, 1959. 

[eindhoveninbeeld.nl]

 È Opening gemeenschapscentrum in Lievendaal door Frits Philips, 
1977. [PCA]
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2.4 TOTSTANDKOMING LIEVENDAAL

ZES DEELGEBIEDEN MET ALS ONDERLEGGER HET 
UITBREIDINGSPLAN 
Na de realisatie van het naoorlogse deel van Het Ven is 
een start gemaakt met de uitwerking van Lievendaal. Als 
onderlegger fungeerde het uitbreidingsplan uit de tweede 
helft van de jaren dertig, een uitwerking van het ontwerp 
van De Casseres. Het gebied noordelijk van de Noord 
Brabantlaan is in dit plan opgedeeld in zes vierkante velden, 
met centraal en aan de randen rechthoekige pleinruimten 
‘van openbaar nut’. Deze groenzone viel samen met 
de erven van boerderijen Groot en Klein Lievendaal, 
die aanvankelijk nog overeind bleven terwijl rondom de 
woningen werden gebouwd. De Noord Brabantlaan en 
parallel hieraan centraal in het plangebied gesitueerde 
weg werden begeleid door groen.25 In grote lijnen is 
deze samenbindende structuur bij de verdere uitwerking 
aangehouden: verschillende deelgebieden rond een 
centrale, groene voorzieningenstrook. In samenspraak met 
Kuiper en zijn dienst Gemeentewerken zijn in opdracht 
van Philips de velden in fasen bebouwd. Het is als een 
lappendeken aan stedenbouwkundige principes tot 
stand gekomen. Het leeuwendeel bestond niet alleen uit 
compositorische variaties aan laagbouwmilieus, maar uit 
een reeks bouwsystemen voor laagbouw, zowel traditioneel 
als systeembouw. Dit was al ingezet in Het Ven, waar de 
stedenbouwkundige opzet zowel voorkomt uit vooroorlogse 

(parochie) als de naoorlogse ideeën (aandacht voor 
optimale zontoetreding en groen). Van den Broek maakte 
door een asymmetrische straatprofiel zo optimaal mogelijk 
gebruik van de zon. Lievendaal werd omkaderd door 
zowel groen als infrastructuur. In loop der tijd zijn aan de 
noord- en zuidzijde respectievelijk een landelijke en een 
stedelijke rand ontstaan. De Noord Brabantlaan vormde 
de aansluiting op de rest van de stad, met het doorgaande 
verkeer. Aan de doorgaande weg zou in de jaren zestig 
tussen de Van der Muydenstraat en de Tilburgseweg winkel- 
en bedrijfsbebouwing komen. Het stratenpatroon van 
Lievendaal sluit aan op Het Ven. Aan de noordrand hield 
in de eerste jaren de stad op, en werd in de jaren zestig 
het landelijk gebied getransformeerd tot het Philips-van 
Lenneppark. 

CENTRALE GROENE VOORZIENINGENSTROOK 
In de naoorlogse jaren werden de boerderijen Groot 
Lievendaal en Klein Lievendaal ingebouwd door 
woningbouw. Dit is goed te zien op de luchtfoto’s uit 
de jaren vijftig. De gebouwen zijn eind jaren zestig 
gesloopt om plaats te maken voor een voorzieningen- en 
groenstrook.26 De strook werd opgedeeld in twee delen 
aan weerzijden van de Loderstraat. Westelijk werd in 1977 
het gemeenschapscentrum Lievendaal geopend. Wat de 
verdere invulling van het terrein was, is niet geheel duidelijk. 
Oostelijk van deze straat verrees eind jaren vijftig het 
kerkgebouw van de Maria Reginaparochie. Het was een 

modern vormgegeven gebouw, opgetrokken in gewapend 
beton. De parochianen van de Maria Reginaparochie 
woonden in Lievendaal. Op 18 maart 1964, toen de kerk 
al 5 jaar bestond, publiceerde het Eindhovens Dagblad 
een artikel met tekening van een plan voor de bouw van 
een jongensschool, meisjesschool, kleuterschool, pastorie 
en recreatiezaal.27 Gezamenlijk vormden de gebouwen 
het Rooms-Katholieke hart van de wijk. Dit paste in de 
naoorlogse parochiegedachte waarin de kerk werd gezien 
als hoeksteen van de parochie.

PHILIPS-VAN LENNEPPARK 
Het terrein van ongeveer 22 hectare dat zich noordelijk 
van Lievendaal uitstrekte tot aan het landgoed van de 
familie Philips, werd in de jaren zestig ingericht als het 
Philips-van Lenneppark. Vanwege het 75-jarig jubileum 
besloten Frits Philips en zijn vrouw Sylvia Philips-
van Lennep het stadspark in 1966 te schenken aan de 
inwoners van Eindhoven. Aansluitend op het veranderende 
ontspanningspatroon was de bestemming niet louter 
een wandelpark, maar een ‘veelzijdig recreatief park’ (zo 
zouden er een Hertenkamp en een ‘modern rosarium’ 
komen). De plantsoenendienst nam de aanleg op zich, 
waarbij de hoofdlijnen waren uitgezet door Fontaine. 
De ligging aan de noordrand van Lievendaal, en tussen 
verkeerswegen, bepaalde de deltavormige hoofdopzet. 
Als uitgangspunt gold dat het park zo veel mogelijk op de 
woonwijk was gericht en tevens in een ruim perspectief 
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 È Luchtfoto van Lievendaal in aanbouw, 1950. [Aviodrome] 

OFFICIERSWONINGEN

BOERDERIJEN GROOT

EN KLEIN LIEVENDAAL
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vanaf de Tilburgseweg kon worden waargenomen. De 
latere A2 diende juist aan het oog te worden onttrokken, 
omdat het contact met twee Rijkswegen de sfeer nadelig 
zou beïnvloeden. Voor de ruimtelijke compositie vormde 
het padenstelsel de basis, en was een ruimteverdeling 
tussen groene horizontale en groene verticale vlakken 
bedacht. De grasvelden fungeerden onder meer als de 
horizontale vlakken en waren vrij toegankelijk, indertijd 
een nieuwigheid, dat paste in het streven het informele 
gebruik te bevorderen. De soortenrijkdom aan bomen 
vormde het verticale element. De paden takten aan op 
de wijkstraten. Voor de zone langs de woonwijk was een 
‘dorpenweg’ gepland, die echter nooit is gerealiseerd. Langs 
de Welschapsedijk kwamen groene parkeerbermen voor 
automobilisten.28

LIEVENDAAL ALS VOORLOPER IN DE SYSTEEMBOUW
Door de snelle groei van Philips, onder meer vanwege de 
productie van consumentenelektronica, moest het bedrijf 
in snel tempo woningen realiseren voor het groeiend 
aantal werknemers. Vanwege het ondernemende karakter 
van het bedrijf liep Philips voorop in de systeembouw. 
Waar de meeste gemeenten nog uitsluitend traditioneel 
bouwden, kwamen in Eindhoven vanaf het eind van de 
jaren veertig de eerste systeemwoningen tot stand. Voor 
de Rijksoverheid bood de Philipswoningbouw bovendien 

een dankbaar studieobject om de vele bouwsystemen te 
leren kennen. Philips greep elk systeem dat economisch 
en technisch kansrijk was aan om het woningtekort in te 
lopen.29 Lievendaal fungeerde als belangrijk testgebied. 
Een vroeg voorbeeld van systemen waarmee indertijd 
geëxperimenteerd werd zijn de Airey-woningen in 
Lievendaal (1949). Bovendien ontwikkelde Alexandre 
Horowitz, de uitvinder van de Philishave voor Philips 
omstreeks 1950 een nieuw bouwsysteem. Gesteund 
met overheidsgeld richtte Horowitz het bedrijf ‘NV 
Ontwikkelingsmaatschappij Polynorm’ op. Philips was 
voornemens om maar liefst duizend Polynormwoningen 
te bouwen, maar de Gemeente Eindhoven bood met 
name om esthetische redenen verzet. Het bleef bij de 
212 woningen Polynormwoningen in Lievendaal (1950-
1951), gelegen tussen de Van Vollenhovenstraat en de 
Tilburgseweg. De gemeente zwichtte uiteindelijk voor het 
bouwsysteem doordat de betonnen gevelplaten in de gevel 
in geel en groene pasteltinten werden aangeboden.30 
Omdat de woningen in het zesde deelgebied recent 
plaats hebben gemaakt voor nieuwbouw, vallen deze 
buiten het onderzoeksgebied. De totstandkoming ervan is 
hierboven kort beschreven, maar het gebied is verder niet 
meegenomen in de analyse van dit onderzoek. 

 

2.5 DE UITWERKING VAN LIEVENDAAL: VIJF 
DEELGEBIEDEN

De wijk Lievendaal is in verschillende bouwperiodes tot 
stand gekomen en bestaat uit verschillende bouwplannen. 
In deze context onderscheidt het plangebied zich door een 
eigen stedenbouwkundige opzet en architectuur. 



 È De voormalige officierswoningen, gezien vanaf de wijk Het Ven. 
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DEELGEBIED I: OFFICIERSWONINGEN (1941/1949-1952)  È Officierswoningen op uitsnede satellietfoto van Strijp, 1944. 
[eindhoveninbeeld.nl] 

Op basis van het plan van De Casseres is vanaf 1930 
de Noord Brabantlaan naar Veldhoven aangelegd, eerst 
vanaf de Zeelsterstraat tot de Bredalaan. Komende 
vanaf Eindhoven, via de Bredalaan, vormde de Noord 
Brabantlaan de toegangsweg naar het vliegveld Welschap, 
aan de overzijde van het Beatrixkanaal. Het burgervliegveld 
opende in 1932 en was gelegen nabij Zeelst. In 1940 werd 
het vliegveld gevorderd door de Duitse Luftwaffe, en kreeg 
het een militaire functie. Een jaar later werden voor Duitse 
officieren die gelegerd waren op ‘Fliegerhorst Eindhoven’ 
29 woningen met schuurtjes gebouwd langs de Noord 
Brabantlaan (nrs. 90-146). Als gezamenlijke voorzieningen 
werden bovendien op de hoek van de Welschapsedijk een 
kantine, een schuur en een tweetal romneyhutten gebouwd. 
De Duitsers hebben de woningen gebouwd, wie de architect 
was is onbekend. De woningen doen niet typisch Duits aan. 
Aan de overzijde was in de jaren dertig het vooroorlogse 
deel van de wijk Het Ven verrezen, gelegen tussen de 
Zeelsterstraat en de Bredalaan, als stedelijke enclave in een 
verder nog vrij leeg gebied. Ook de officierswoningen waren 
omgeven door leeg weideland, op een enkele boerderij 
zoals Groot en Klein Lievendaal na. De woningen zouden 
een aanzet vormen voor de verdere ontwikkeling van het 
gebied, namelijk de (vroeg)naoorlogse uitbreidingswijk 
Lievendaal. Toen na de bevrijding de wederopbouw op gang 
kwam, had Philips het plan opgevat om de officierswoningen 
om te bouwen tot reguliere middenstandswoningen. In 
het najaar van 1948 werd door Philips Woningbureau de 
bestaande situatie opgetekend. Twee maanden later lagen 
er plannen klaar voor de realisatie van de te transformeren 
22 woningen. Eind 1949 volgde een plan voor de aanbouw 
van een zevental woningen aan weerzijden van de 
bestaande blokken (naast de kolenbergplaatsen). In 1949-

1950 zijn de woningen opgeleverd. De voormalige kantine 
werd in gebruik genomen als kleuterschool. Al snel kregen 
de middenstandswoningen gezelschap van een kleine 
vijfhonderd arbeiderswoningen, namelijk de BBB-woningen 
en Airey-woningen (deelgebieden II en III). Pas in de loop 
van de jaren vijftig zou het landelijke ‘achterland’ bebouwd 
worden met woningbouw (deelgebieden IV en V). Vanaf 
het begin van de jaren vijftig is de Noord Brabantlaan 
doorgetrokken tot de Oppenheimstraat, en in 1960 tot de 
ringweg.

STEDENBOUWKUNDIGE KENMERKEN / 
GROENAANLEG 
De woningen vormden de noordelijke begrenzing van de 
Noord Brabantlaan, exact het deel van de weg dat aan het 
begin van de jaren veertig liep van de Zeelsterstraat tot 
de Bredalaan. Vier van de vijf blokken werden evenwijdig 
aan de Noord Brabantlaan gesitueerd, en waren op de 
doorgangsweg georiënteerd. Het meest westelijke, vijfde 
blok op de hoek met de Welschapsedijk stond haaks op 
de Noord Brabantlaan. Het blok oriënteerde zich op een 
pleintje, waar aan de noordzijde de kantine was gelegen. 
Blok 5, de kantine en het plein zorgden voor de westelijke 
beëindiging van het ensemble. Aan weerszijden van het 
derde woonblok staken tot in de jaren vijftig in noordelijke 
richting twee straten het achtergelegen weiland in. De 
straten kwamen samen en vormden een ontsluitingsweg 
voor de agrarische bebouwing. De weg liep in een bocht 
en takte aan op de Welschapsedijk, om vervolgens in 
westelijke richting op te gaan in de Zeelsterstraat richting 
het vliegveld. De woningen hadden een kleine voortuin 
en een achtertuin waarvan de afmeting afhankelijk was 
van het verloop van de achtergelegen weg. De percelen 
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 È De woningen met voortuinen en als erfafscheiding lage gemetselde 
pilasters, muurtjes en houten hekwerk, 1950. [PCA]

 È Opening van kleuterschool, voorheen kantine van Duitse militairen, z.j. 
[fotowerkplaats-rhce.nl]
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waren duidelijk begrensd. Aan de voorzijde werden 
de omgebouwde burgerwoningen voorzien van een 
erfafscheiding bestaande uit lage gemetselde pilasters, lage 
muurtjes en houten hekwerk. Op de hoek van de straat liep 
een muurtje in een bocht om het perceel. De erfafscheiding 
grensde aan het trottoir, waarna – in het geval van de 
woningen aan de Noord Brabantlaan - de rijweg begon. 
Het blok op de hoek met de Welschapsedijk had aan de 
voorzijde een lage haag als ‘zachte’ overgang naar het 
pleintje. De voortuinen werden onderling afgescheiden door 
een afrastering van paaltjes met gegalvaniseerd draad. Aan 
de achterzijde bestond de afscheiding uit een eenvoudige 
afrastering van betonpalen met puntdraad. De paden tussen 
en achter de woningen waren met name voorzien van 
klinkers, en verder van tegels, sintels of grint. Het pleintje 
was bestraat met klinkers en er stonden bomen. 

ARCHITECTONISCHE KENMERKEN 
Al leken de woonblokken identiek, blok 1 week in omvang 
af van de overige vier. De blokken 2 t/m 5 bestonden uit 
vier woningen van één bouwlaag met een zolder onder 
de kap. Het eerste blok daartegen was met zes woningen 
het langst. Het aantal woningen was voor de ombouw van 
officierswoningen tot burgerwoningen de helft. Gezien de 
woningnood was het noodzakelijk zo veel mogelijk mensen 

te huisvesten. De royale officierswoningen veranderden in 
bescheiden arbeiderswoningen, waarbij de zolder tot een 
volwaardige woonverdieping werd gemaakt. De nieuwe 
indeling zag er als volgt uit: op de begane grond een hal 
met trap en wc, een woonkamer-en-suite en een keuken, en 
op de zolderverdieping een overloop met daaromheen drie 
slaapkamers en een badkamer met douche. Het exterieur 
bleef in de basis ongewijzigd. Typerend waren onder meer 
de gemetselde gevels met een uitkraging bij de dakrand, 
een rood zadeldak, dakgoot met klossen en gemetselde 
schoorstenen. Toevoegingen waren de dakkapellen en 
gewijzigde voordeuren met bovenlichten. Ook de plaatsing 
en het aantal kozijnen, met roedeverdeling, veranderde. 
De vormgeving van de entrees is kenmerkend, en 
onmiskenbaar vroeg-naoorlogs. De voordeuren zijn omlijst 
en de bovenlichten zijn trapeziumvormig. In tegenstelling 
tot de blokken 2 t/m 5 heeft het eerste blok een trapezium 
dat aan de bovenzijde met een lichte boog is afgerond. 
Een ingrijpende aanpassing was de latere aanbouw van 
woningen aan beide zijden van de officierswoningen 
parallel aan de Noord Brabantlaan (ca. 1952). De indeling 
was hetzelfde als van de overige woningen. De bergplaats 
fungeerde als verbindingslid. De toegevoegde woningen 
hebben een lagere nok, en liggen iets terug op de rooilijn. 
In het ontwerp was een dakkapel opgenomen, maar deze is 

niet uitgevoerd. De entree is relatief simpel vormgegeven.
De architectuur van de voormalige kantine is vergelijkbaar 
met de woonblokken. De opvallend vormgegeven 
schoorstenen wijken echter af. We hebben voor dit 
onderzoek de bouwtekening van de kantine niet 
geraadpleegd.

LATERE WIJZIGINGEN 
De blokken zijn vrijwel ongewijzigd gebleven. Wel zijn er 
veel schuurtjes met afwijkende vormgeving gekomen, 
en zijn aan het begin van de dwarswegen hoge hekken 
en/of schuttingen geplaatst waardoor de zijkanten zijn 
verrommeld. Een enkele wijziging is het houten hekwerk 
dat is vervangen door stalen varianten. In de jaren tachtig 
is de tot kleuterschool omgebouwde kantine verbouwd tot 
woonhuis en kantoorpand. Hierbij is de voorgevel behoorlijk 
gewijzigd door een nieuw toegevoegd voorportaal, het wit 
geschilderde metselwerk (en grijs trasraam), als ook de 
als de vorm van de vensters gewijzigd. Ook lijkt het pand 
aan de achterzijde uitgebreid. De pleininrichting heeft een 
kantooruitstraling gekregen door gebruik van kubusvormige 
hagen en ander soort hekwerk. 
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 È De officierswoningen gezien vanaf het westen, z.j. [eindhoveninbeeld.
nl]

 È Links de toegang tot het plantsoen voor de voormalige kantine 
(inmiddels kleuterschool) en rechts blok 5, 1956. [eindhoveninbeeld.nl]

 È De tot middenstandswoningen omgebouwde officierswoningen langs 
de Noord Brabantlaan, 1949. [Vriend 1963]
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 È Tekening bestaande situatie, eind jaren veertig. [Bouwdossiers 
Gemeente Eindhoven]

 È Bestaande toestand blok 5, Philips Woningbureau, 1948. 
[Bouwdossiers Gemeente Eindhoven] 

 È Plan verbouwing blokken 2-5, Philips Woningbureau, 1949. 
[Bouwdossiers Gemeente Eindhoven] 
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 È BBB-woningen langs Simon van Leeuwenstraat, met op de voorgrond 
het westelijk deel van de groene voorzieningenstrook.
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DEELGEBIED II: BBB-WONINGEN (1949)

In 1948 kwam in aansluiting op de net opgeleverde 
woningen rond het Hugo de Grootplein het plan voor 
248 woningen noordelijk van de Noord Brabantlaan 
tot uitvoering. Voorjaar 1949 tekende de dienst 
Gemeentewerken, afdeling Stadsontwikkeling, een 
verkavelingsplan. Het plan viel onder het partieel 
uitbreidingsplan ‘Schoot en ’t Ven’. Het complex was 
gesitueerd ten noordoosten van de omgebouwde 
officierswoningen. Het ging onder meer om de 
Damhouderstraat, de Simon van Leeuwenstraat en de 
Lievendaalseweg. Philips zorgde als opdrachtgever voor de 
bouw van de woningen in de periode 1948-1949. Er was 
gekozen voor systeemwoningen van Bredero’s Bouw Bedrijf 
(BBB), het Utrechtse bedrijf dat al sinds de jaren twintig 
betonwoningen bouwde en in de wederopbouwperiode 
actief was in de systeembouw. De contacten met het bedrijf 
dateerden al van tijdens de oorlog. De contacten liepen via 
de commissaris van het bedrijf J. Goudriaan, die vroeger 
hoofd van Philips’ Bedrijfsorganisatie was.31 Dezelfde 
‘BBB-woningen’ verrezen eveneens in de Eindhovense 
wijk Tivoli, evenals elders in het land. In totaal zijn er in de 
periode 1948-1973 ruim 13.000 BBB-woningen gebouwd 
in Nederland.32 De BBB-woningen zijn in een snel tempo 
tot stand gekomen. De oplevering was nog voor het eind 
van 1949, vrijwel tegelijkertijd met de aangrenzende Airey-
woningen.

STEDENBOUWKUNDIGE KENMERKEN / 
GROENAANLEG 
Het verkavelingsplan uit 1949 en de luchtfoto na de 
oplevering in 1950 laten goed de stedenbouwkundige 
opzet zien. De BBB-woningen pasten in het grotere 
geheel van de wijk Lievendaal, die op de tekentafel van 

Gemeentewerken in grote lijnen vorm begon te krijgen. 
De BBB-woningen sloten wat betreft plaatsing van de 
bouwblokken aan op de vooroorlogse officierswoningen. 
Daarnaast zijn in het verkavelingsplan de contouren te 
herkennen van de centrale groene voorzieningenstrook 
– op dat moment nog het erf van boerderij Groot en 
Klein Lievendaal – en de overige deelgebieden. Het 
bouwveld waar Bredero’s Bouw Bedrijf kon bouwen was 
opgedeeld in een tweetal terreinen. Een rechthoekig 
terrein noordelijk van de latere groenstrook, tussen de 
Lievendaalseweg, de Simon van Leeuwenstraat, de (latere) 
Pieter Stockmanslaan en de Van Vollenhovenstraat. De 
bebouwing bestond uit drie semi-gesloten bouwblokken, 
bestaande uit noordoost georiënteerde woonblokken als 
begrenzing van de groenstrook, en hier noordelijk van 
oost-west georiënteerde woonblokken. Het tweede terrein 
omvatte de straten Damhouderstraat en Loeffstraat met 
hierlangs eveneens oost-west georiënteerde woonblokken. 
Als verbinding tussen de beide terreinen dienden twee 
langgerekte blokken aan de Leeuwenlaan, die tevens een 
‘wand’ langs de groenstrook vormden. De blokken waren 
verschillend van afmeting, en hadden een lengte van 4, 6, 
8, 10, 13, of 14 woningen. Door kleine blokken van vier of 
zes woningen aan het begin of einde van de straat te laten 
verspringen, werd eenvormigheid vermeden. Daar waar 
aan het begin van de straat een blok naar voren sprong 
werd de toegang tot de straat wat versmald, waardoor 
een kleinschalig en dorps karakter werd verkregen. De 
verkaveling was ruim opgezet, met ruimte voor zowel voor- 
als achtertuinen. Al kregen niet alle woningen een voortuin. 
Enkele blokken moesten het doen met een half private 
stoep. Gemeentewerken had op het verkavelingsplan 
aangegeven waar boombeplanting diende te komen. De 

 È Verkavelingsplan BBB-woningen, als onderdeel van partieel 
uitbreidingsplan ‘Schoot en ’t Ven, Gemeentewerken, afdeling 
Stadsontwikkeling, 1949. [Bouwdossiers Gemeente Eindhoven] 
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 È Bouwtekening blok van acht woningen van het type R-S, Bredero’s 
Bouw Bedrijf, 1947. [Bouwdossiers Gemeente]

 È BBB-woningen aan de Lievendaalseweg, 1981. [PCA]
 È BBB-woningen langs de Lievendaalseweg, met op de achtergrond de 

toren van de Maria Reginakerk en jaren tachtig woningbouw.
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later gerealiseerde groenstrook speelde bovendien een 
belangrijke rol in de groenaanleg.

ARCHITECTONISCHE KENMERKEN 
De architectuur heeft overeenkomsten met de omgebouwde 
officierswoningen. De woningen in beide deelgebieden 
hadden gemetselde gevels, schoorstenen, zadeldaken 
met rode dakpannen, dakkapellen en een uitkraging bij de 
dakrand overeen. Kenmerkend waren de ranke betonnen 
lateien boven de kozijnen en voordeuren. Opvallend was de 
lage noklijn, het grote, doorgaande dakvlak met dakkapellen 
waardoor een sterk gevelbeeld ontstaat en de gekoppelde 
voordeuren van twee woningen, met boven de deuren een 
eenvoudig rechthoekig bovenlicht. De architectuur van de 
BBB-woningen oogt traditioneel met het metselwerk en rode 
dakpannen, achter de voorgevel gaat echter een modern 
bouwsysteem schuil. Typerend is dat dit systeem dat aan de 
buitenkant onzichtbaar is. Op betonnen bouwmuren na was 
de uitvoering en detaillering nagenoeg traditioneel. In het 
boek Niet-traditionele woningbouwmethoden in Nederland 
(1971) typeren R. S. F. J Van Elk en H. Priemus het 
bouwsysteem als volgt: ‘Stapelbouwmethode voor laag- en 
middenhoogbouw, waarbij in halfsteensverband bouwmuren 
worden gemetseld van betonblokken die door één persoon 
zijn te tillen, en waarbij traditionele houten vloeren worden 
toegepast met systeemvloeren ter plaatse van de keuken.’ 
De auteurs stellen dat het systeem BBB niet gebaseerd 
is op technische originaliteit, maar op een consequent 
doorgevoerde organisatie. ‘De binnenwandelementen 
worden in een geconditioneerde loods op het werk 
gemaakt; voor kleine projecten geschiedt de toelevering 
vanaf een nabijgelegen bouwplaats. De vloerbalken worden 

op maat gemaakt en voorzien van alle gewenste kepen, 
verbindingen en ankers door de houthandel op het werk 
geleverd. Het vloerhout wordt tevoren op de juiste lengte 
afgekort.’

In het bouwdossier zijn weinig bouwtekeningen te vinden. 
De enige bouwtekening met hierop aanzichten en 
plattegronden voor een blok van acht woningen van het type 
R-S dateert van april 1947. Het is goed mogelijk dat dit een 
standaard ontwerp was. De bouwwijze en de gevels van de 
BBB-woningen in Lievendaal waren identiek aan elkaar en 
aan andere woningen van dit type in Nederland. Opvallend 
is wel dat de er een licht kleurverschil in gebruikte baksteen 
is te zien. Dit zou mogelijk te maken kunnen hebben met de 
materiaalschaarste na de oorlog.

LATERE WIJZIGINGEN 
Aan de noordoostelijke rand van het rechthoekige terrein 
aan de Pieter Stockmanslaan en de Van Vollenhovenstraat 
zijn in 1957 woningen toegevoegd. De woningen grenzen 
aan het Philips van Lenneppark, dat medio jaren zestig 
werd aangelegd. De bewoners van de blokken met een half 
private stoep hebben zo nu en dan een geveltuin gecreëerd. 
Rond de jaren negentig zijn de houten kozijnen vervangen 
voor kunststof varianten, en in 2000 heeft er een renovatie 
plaats gevonden. Er zijn zonnepanelen op de zuid-westelijk 
georiënteerde daken geplaatst, en waarschijnlijk nieuwe 
dakpannen. 
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 È Airey-woningen met in de tuin karakteristiek schuurtje met 
lessenaarsdak.
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DEELGEBIED III: AIREY-WONINGEN (1949)

Vrijwel tegelijkertijd met de BBB-woningen realiseerde 
Philips in 1949 noordelijk van de Noord Brabantlaan 
een bouwplan bestaande uit 232 woningen, gebouwd 
aan de hand van het Airey-systeem. In de eerste 
wederopbouwjaren, toen werd verondersteld dat enkel 
geprefabriceerde systeemwoningbouw de voorgestelde 
productie van 70.000 woningen per jaar kon halen, werd 
het Nemavo-Airey-systeem als eerste genoemd. In 1946 
had Zwiers al te kennen gegeven dat hij voor uitvoering 
van ‘zijn’ bouwsysteem het liefst een samenwerking wilde 
aangaan met een om woningen verlegen grootindustrie 
als Philips. Het bouwplan langs de Noord Brabantlaan is 
een vroeg voorbeeld van woningbouw volgens het Airey-
systeem. Het verkavelingsplan was een ontwerp van Zwiers, 
de architectuur was van zowel Zwiers als Berghoef en 
de geprefabriceerde onderdelen waren afkomstig uit de 
fabrieken van de N.V. de Vries Robbé & Co te Gorinchem 
en de N.V. Betondak te Arkel. Begin 1949 nam de Directeur-
Generaal van de Minister van Wederopbouw in Lievendaal 
kennis van het Airey-systeem. De nieuwe systeembouw 
stond in ieders belangstelling.36 Ook in Genderdal verrezen 
rond de Schubertlaan in 1949 Airey-woningen, ne enkele 
jaren gevolgd door Aireyflats langs de verkeersas Karel de 
Grotelaan.

In Lievendaal grensden de woningen aan de boerderijen 
Groot en Klein Lievendaal. Het zal een vervreemdend 
contrast zijn geweest tussen de moderne montagewoningen 
en de agrarische wereld aan het eind van de straat. Ter 
plaatse van de boerderijen zou in de jaren vijftig de centrale 
groene voorzieningenstrook gerealiseerd worden.

STEDENBOUWKUNDIGE KENMERKEN / 
GROENAANLEG 
Het verkavelingsplan werd ontworpen door Zwiers in 
overleg met de ontwerper van het uitbreidingsplan J.A. 
Kuiper. Het bouwterrein had een rechthoekige vorm, 
waarop 23 woonblokken van verschillende afmetingen en 
bebouwingstypen zijn gebouwd. Het verkavelingsplan was 
gebaseerd op strokenbouw. Doordat de bouwblokken waren 
‘opgeknipt’ werden zichtlijnen gecreëerd (zo kijk je van 
het Kluitpad tot aan de Vigiliuslaan). Een reeks aan korte 
blokken van het type 3 is haaks op de Noord Brabantlaan 
geplaatst, met een diepe achtertuin op het westen. De 
schuren waren geïntegreerd in het bouwblok, op de begane 
grond. De reeks woningen met hierlangs gelegen een fiets- 
en wandelpad en een ventweg voor autoverkeer vormde de 
zuidelijke rand van het deelgebied. Aan weerszijden werden 
hier dwars op noord-zuid gerichte blokken geplaatst. Het 
ging enerzijds om een kavel met een kort blokje met vier 
woningen, en anderzijds om een kavel waar begin jaren 
zestig het drielaagse woonblok verrees met in de plint een 
winkelgalerij. In het verlengde van de reeks korte blokken 
haaks op de Noord Brabantlaan sloten langere blokken 
aan, die de hoofdmoot van het deelgebied vormden. De 
blokken van het type 1 en 2 waren als het ware aan elkaar 
gespiegeld. Bij type 1 was de voorzijde met eetkeuken, 
voortuin en vrijstaande schuur op het koele oosten en op 
de straat georiënteerd, en waren de woonkamer en diepe 
achtertuin naar het westen gericht, voor de namiddagzon. 
Bij type 2 was dit andersom: de voorzijde woonkamer en 
diepe tuin grensde aan de west- en straatzijde, de eethoek 
en keuken en kleinere achtertuin met schuur waren 
daarmee op het oosten georiënteerd. Op deze manier 
werd optimaal van de zon gebruik gemaakt, en werd een 
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 È Verkavelingsplan Airey-woningen, NEMAVO, 1948. [Bouwdossiers 
Gemeente Eindhoven]
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levendig straatbeeld verkregen. De voortuin werd door twee 
woningen gedeeld, en was toegankelijk door een gedeelde 
toegang. Drie noord-zuid georiënteerde blokken, waarvan 
twee langere en een korte, sloten het deelgebied aan de 
noordzijde af. Ze grensden aan de later gerealiseerde 
centrale groene voorzieningenstrook. Naast de bomen in 
de straten zorgden met name de royale tuinen voor een 
groen aangezicht. Van belang waren bovendien de groene 
voorzieningenstrook aan de noordzijde en de groene 
zuidflank aan de Noord Brabantlaan, als groene randen. 
Zoals het Algemeen Dagblad in 1947 schreef, speelden 
groen en bomen een belangrijke rol in het voorkomen 
van een monotoon straatbeeld. De ontwerper heeft 
geëxperimenteerd met de oriëntatie van de stroken, ofwel 
de woonblokken. Deze verkavelingsvorm was ongebruikelijk. 

ARCHITECTONISCHE KENMERKEN 
Door de toepassing van de betonelementen, de stalen 
kozijnen en de flauwe dakhelling met leislag week de 
architectuur af van de traditionele baksteenbouw. De 
architectonische vormgeving stond bij Airey-woningen niet 
voorop. De bouwsystematiek, functionaliteit en verkaveling 
had de prioriteit. De gevel was bovendien moeilijk te 

detailleren vanwege de standaardisatie. Toch benutten 
de ontwerpers wel degelijk hun ontwerpkwaliteiten om in 
aanvulling op bovenstaande aspecten de woningen op 
esthetische wijze vorm te geven. Dit deden ze door een 
eenvoudige, maar slimme detaillering. De grintbetonnen 
bouwstenen werden onbehandeld getoond in het exterieur. 
Afwisseling en plasticiteit in de gevels werd verkregen door: 
Franse balkons; de verdiept liggende voordeur (soms breed 
omlijst, soms van gelijke maat als bij de raamkozijnen); 
de lichtgekleurde deur- en raamomlijstingen in contrast 
met de donkergekleurde staalprofilering; de wisselende 
plaatsing, het aantal, het formaat en de verhoudingen 
van de gevelopeningen; de betonnen schoorstenen. Het 
flauw hellende dak gaf de blokken een eigen gezicht. De 
dakconstructie, ondersteund door diagonale betonnen 
spanten en begeleid door contrasterend wit stucwerk, 
fungeerde aan de kopse zijden zichtbaar als decoratief 
element. Vernuftig is de vormgeving van de mee-ontworpen 
schuren, die een lessenaarsdak kregen en veelal in duo’s 
rug-aan-rug werden geplaatst, wat voor een sculpturaal 
effect zorgde. Oorspronkelijk bevond zich naast de voordeur 
een stalen hekwerk als afscheiding naar de buren met wie 
de tuin werd gedeeld.

LATERE WIJZIGINGEN 
Het straatbeeld van de Airey-woningen staat nog 
grotendeels overeind. Echter is de oriëntatie van de voor- 
en achterkanten naar elkaar toe nog slecht leesbaar. De 
veelheid aan schuttingen en toegevoegde schuren en 
garages hebben her en der de samenhang en eenheid 
van het deelgebied verstoord. Op andere plekken is de 
erfafscheiding nog vrijwel oorspronkelijk. De verharding van 
de centrale groen- en voorzieningenstrook en met name 
het dichtbij geplaatste supermarktgebouw botst met de 
achterzijde van de woningen grenzend aan de Sprenger van 
Eyklaan. In architectuur zijn de woningen, in tegenstelling 
tot veel andere Airey-woningen in Nederland, nog vrijwel in 
originele staat. Zo is er geen buitengevelisolatie toegepast, 
zoals vaak het geval. Wel zijn de oorspronkelijke stalen 
raamkozijnen vervangen door kunststof varianten met 
een andere indeling en een grovere maat. De deuren zijn 
vervangen door meer gesloten varianten en de balkondeur 
is een raam geworden en in hoogte gehalveerd. De 
kenmerkende betonnen schoorstenen zijn verdwenen, net 
als de afscheiding bij de voordeuren.
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 È Gedeelde voortuinen, 1950. [Zwiers 1964]
 È Fockema Andreaestraat.  Links type 2 en rechts type 3. Het valt op 

hoe ver er toen kon worden doorgekeken: tussen de blokken door is 
het woonblok aan de Vigliuslaan te zien, z.j. [eindhoveninbeeld.nl]

 È Type 1 woningen, z.j. [eindhoveninbeeld.nl]
 È Rechts type 2 en op de achtergrond type 1 woningen. Links het 

schuurtje dat hoort bij type 4 woningen, ook uitgevoerd in grintplaat, 
z.j. [eindhoveninbeeld.nl]

 È Voorgevel waarbij de brede omlijsting van de voordeur, het contrast 
tussen lichte en donkere tinten bij de raamopeningen en de 
oorspronkelijke roedenverdeling zichtbaar is, ca. 1950 [Zwiers 1964]
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AIREY-BOUWSYSTEEM
Na de oorlog ontstond er in Nederland een grote 
woningnood. De woningbouw werd bemoeilijkt door een 
schrijnend tekort aan bouwmaterialen en geschoolde 
vakarbeiders, waardoor naar mogelijkheden voor 
prefabricatie werd gezocht. Vanwege de schaarste 
aan materiële en financiële middelen werd in het 
kader van de wederopbouw geëxperimenteerd met 
nieuwe, industriële bouwwijzen. Hiermee werd een 
groot deel van de werkzaamheden van de bouwplaats 
naar de fabriek verplaatst. Montagebouw vormde 
een aanvulling op de traditionele baksteenbouw. Op 
uitnodiging van de Nederlandse overheid gingen de 
vooraanstaande architecten J.F. Berghoef en H.T. 
Zwiers op studiereis naar Engeland, om te onderzoeken 
welke Engelse systemen zich het beste leende voor de 
Nederlandse wederopbouw. Er werd gekozen voor het 
bouwsysteem dat was ontwikkeld door Sir Edward Airey. 
De Nederlandse Maatschappij voor Volkshuisvesting 
(Nemavo) paste het uit Engeland afkomstige Airey-
systeem aan. Berghoef en Zwiers ontwierpen variaties, 
zoals uitvoeringen in rijenbouw en etagebouw. Het 
Nemavo-Airey-systeem berustte op de toepassing van 
een betonskelet, en het gebruik van geprefabriceerde 
betononderdelen, die zo licht waren dat ze zonder hulp 
van speciaal gereedschap in elkaar konden worden 
gemonteerd. De montage was geheel droog, zonder 
behulp van mortel. Inwatering werd voorkomen door 
een perfecte aansluiting van de bouwdelen.33 De ramen 
en deuren waren van staal. De daken hadden vaak een 
flauwe dakhelling, waarbij de kapconstructie bestond uit 

staal en hout en een bedekking van dakleer, afgewerkt 
met grijsgroene leislag (fijngemalen leislagsteen). In 
heel Nederland werden zo in korte tijd een duizendtal 
Airey-woningen gebouwd, waarbij het leeuwendeel rond 
1950 werd opgeleverd.34 De ontwerpers Berghoef en 
Zwiers waren ook verantwoordelijk voor de stedenbouw, 
waarbij ze met verschillende vormen van strokenbouw en 
verkavelingsvormen experimenteerden. 

In 1947, het jaar dat dat met de productie werd gestart, 
wijdde het Algemeen Dagblad een gehele pagina aan 
de wederopbouw en de toepassing van montage-huizen. 
Door een journalist werd al een voorschot genomen op 
de te verwachten reacties op de systeembouw, door te 
stellen dat ‘techniek niet persé lelijk is’. ‘Natuurlijk komen 
bij al deze systemen ook de aesthetische vraagstukken 
te pas [..]. Ook hier zal het zaak moeten zijn de lelijke 
blokkendoos te vermijden. Zeer belangrijk is de keuze 
van afmeting van de betonplaat. Natuurlijk kan men 
combinaties met baksteen kiezen, maar dan is er 
weer metselwerk nodig, en vervalt het voordeel van de 
arbeidsbesparing. De kleur kan ook veel doen: een huis 
van wit of crème geverfd beton met een rood dak, samen 
met andere van dezelfde soort in een afzonderlijke wijk 
geplaatst, waar groen en bomen zijn, kan geen enkele 
gedachte aan monotone, dodende mechanisatie laten 
opkomen.35   

 È Bouw van Aireywoningen op de bouwplaats in Lievendaal, eind jaren 
veertig. [Tijdschrift Bouw 1950]
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 È Eengezinswoningen aan de Peckiuslaan.
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DEELGEBIED IV: EENGEZINSWONINGEN AAN 
WEERSZIJDEN VAN DE SCHULTINGHSTRAAT (1957)

De luchtfoto’s uit 1950 laten een nog agrarisch gebied 
zien in de omgeving van de Welschapsedijk. Enkele jaren 
later werden in lijn met het gemeentelijk uitbreidingsplan 
concrete plannen gemaakt het gebied te bebouwen 
met 418 eengezinswoningen en 216 etagewoningen in 
hoogbouw, wederom door Philips. De eerste tekening van 
het plan voor de eengezinswoningen in het bouwdossier 
dateert van januari 1954, de uitvoering startte in 1956. 
De opdrachtgever was Philips woningbureau, afdeling 
Nieuwe Bouw. De woningen zijn deels op traditionele 
wijze tot stand gekomen, al zijn geprefabriceerde 
elementen toegepast. Elders in de regio, zoals Veldhoven 
en Oss, zijn vergelijkbare woningen gerealiseerd. Het 
ging om standaard, inwisselbare blokken, maar op een 
vernieuwende wijze stedenbouwkundig gecomponeerd.

STEDENBOUWKUNDIGE KENMERKEN / 
GROENAANLEG 
De voormalige weilanden werden bouwrijp gemaakt door 
ophoging met teelaarde. Het plan kan worden opgedeeld 
in twee bouwterreinen, noordelijk en zuidelijk van de 
Schultinghstraat. Evenwijdig aan de Schultinghstraat zijn 
aan beide zijden blokken geplaatst. De blokken hier zuidelijk 
van sloten aan op de voormalige officierswoningen en de 
BBB-woningen, en noord-oost als ook oost-west gericht. 
De woningen waren georiënteerd naar de straatzijde, en 
kregen zowel een voor- als achtertuin. Het noordelijke 
terrein dat liep tot aan de Peckiuslaan werd opgezet rondom 
een wigvormig plantsoen en is omgeven door een groene 
rand, die voor beslotenheid zorgt. Vier, semi-gesloten 
bouwblokken werden asymmetrisch aan weerszijden van 
het langgerekte, oost-west gerichte plantsoen geplaatst. 
Ter hoogte van Teldershof en Fabiushof staken twee groene 

‘armen’ de bebouwing in, beëindigd met parkeerplaatsen. 
Het gebied was bedoeld voor de voetganger, en kan worden 
gezien als voorloper van het woonerf. Het openbare groen 
spreidde zich uit aan weerszijden langs de geknikte Pieter 
Pauluslaan en Levylaan, als twee groene flanken. Aan deze 
twee straten werd het groene en autoluwe geheel omsloten 
door langgerekte, eveneens semi-gesloten bouwblokken. 
Langs de Pieter Pauluslaan maakte een reeks aan 
bouwblokken aansluiting op de bestaande BBB-woningen. 
De woningen aan de Simon van Leeuwenstraat maakten 
het semi-gesloten bouwblok af. Aan de overzijde zorgde de 
bebouwing tussen de Levylaan en de Welschapsedijk voor 
een beëindiging van het bouwterrein. Langs de woningen 
aan de Welschapsedijk is ook een groen plantsoen 
aangelegd. De plantsoeninrichting kende een geometrisch 
patroon met diagonale paden. Onderdeel van het plan 
waren twee blokken aan de Pieter Stockmanslaan, ter 
afsluiting van het rechthoekig terrein met BBB-woningen 
noordelijk van de centrale groen- en voorzieningenstrook. 
De ruime woningen waren hoger dan de eerdere woningen 
in Lievendaal. Hiermee vormden ze een overgang tussen 
de lage bebouwing zoals de BBB-woningen en de 
midddelhoogbouw langs de Welschapsedijk. 
 
ARCHITECTONISCHE KENMERKEN 
Het plan bevatte de twee woningtypen A en B, waarvan het 
type A veruit in de minderheid was. De woningen hadden 
bovenal veel overeenkomstige kenmerken. De blokken met 
ruime eengezinswoningen bestonden uit twee verdiepingen 
en een zolderverdieping. De vloeren waren van gewapend 
beton, de buitenmuren werden opgemetseld uit metselwerk 
van rood- of kalkzandsteen, en de zadeldaken werden 
gedekt met blauwe pannen. De kozijnen, deuren en 

 È Ontwerp Uitbreidingsplan omgeving Welschapsedijk, 
Gemeentewerken, 1955. [Bouwdossiers Gemeente Eindhoven]
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 È Woningen aan de Leylaan  È Woningen Van der Muydenstraat, 1955. [PCA]
 È Vergelijkbare woningen in Oss, 1957. [Vriend 1963]

 È Woningen net na oplevering, 1958. [PCA]
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 È Situatietekening, Philips Woningbureau, 1956. [Bouwdossiers 
Gemeente Eindhoven]

ramen waren van hout, en de onderdorpels bestonden uit 
gemetselde bakstenen. Kenmerkend voor de woningen is 
het afwijkende metselwerk van de twee verdiepingslagen. 
De begane grond was opgemetseld uit licht kalkzandsteen, 
de eerste verdieping uit rood baksteen. Het gaf een 
opvallend contrast. Het onderscheid in de twee types is te 
maken in de entreepartijen en de al dan niet toegepaste 
gemetselde penanten. De meest voorkomende woningen 
van het type B kregen een fabrieksmatig vervaardigde 
betonnen luifel boven de voordeur. De luifel werd 
ondersteund door een ranke, modern vormgegeven ijzeren 
staander. Langs het woonkamerkozijn bevond zich een 
betonnen penant, en tot aan de houten voordeur werd 
houten beschot aangebracht. Ook de lateien boven de 
raamkozijnen zijn in beton uitgevoerd, wat voor eenheid 
zorgde. Bij type A is de entreepartij eenvoudiger. Zo ontbrak 
de luifel, en bestond de entree enkel uit een drempel, 
houten voordeur, zijraam en erboven een betonnen latei. 
Opvallend detail aan type A daarentegen is de gemetselde 
penant tussen twee woningen.

LATERE WIJZIGINGEN 
Waar in het plan een terrein was vrijgelaten op de hoek van 
de Schuilinghstraat en de Welschapsedijk, omdat hier nog 
een boerderij stond, is al snel woningbouw toegevoegd. 
De drie toegevoegde blokken uit 1961 kregen in 1987 
gezelschap van twee blokken met eengezinswoningen. 
Bij de woonblokken uit de jaren vijftig zijn bij vervanging 
van de houten kozijnen voor kunststof varianten, op 
de wc-raampjes na, de onderdorpels vervangen door 
keramieken tegels. Op het gehele terrein maar met name 
in het deel zuidelijk van de Schultinghstraat heeft (door 
privatisering) verrommeling opgetreden: in de entrees 

(verandering van de entreepartijen), uitbouwen, plaatsing 
schutting en hekwerken, verharding van de tuinen, etc.  
 



 È Flats met etagewoningen van drie- en vierhoog aan de Peckiuslaan.
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 È Situatietekening en woningplattegronden, Philips Woningbureau, 
1958. [Bouwdossiers Gemeente Eindhoven]
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DEELGEBIED V: ETAGEWONINGEN AAN DE 
WELSCHAPSEDIJK (1958-1960) 

Omdat de naoorlogse woningnood moeilijk bleek op te 
lossen verrezen vanaf de jaren vijftig de eerste Eindhovense 
etagewoningen van Philips. In 1955-1956 maakte de dienst 
Gemeentewerken een ontwerp voor het uitbreidingsplan 
van de omgeving Welschapsdedijk, met hierop ingetekend 
eengezinswoningen en hieromheen etagewoningen. De 216 
woningen in portieketageflats zijn gebouwd in opdracht van 
de aan Philips gelieerde Woningstichting Hertog Hendrik 
van Lotharingen; de uitvoering lag bij Philips woningbureau. 
De flats fungeerden als rand van de wijk, en vormden het 
slotstuk van Lievendaal dat daarmee zo goed als voltooid 
was.

STEDENBOUWKUNDIGE KENMERKEN / 
GROENAANLEG 
De verkaveling, bepaald door Philips woningbureau, week 
af van eerdere verkavelingen in Lievendaal en elders 
in Strijp. Geen semi-gesloten, lage bouwblokken met 
rondom straatwanden, maar open bebouwing: middelhoge 
portieketageflats van drie en van vier lagen in het groen, 
haaks op de straat. De voor Eindhoven gangbare voor- 
en achtertuinen werden losgelaten, en vervangen door 
collectief groen. Ook kregen de woningen balkons. Het was 
een veelvuldig terugkerend stedenbouwkundig thema na 
de oorlog om een ‘scherm’ van hogere bebouwing rond 
een woonmilieu met lagere bebouwing te situeren, vaak 
langs de uitvalswegen (in dit geval de snelweg A2). De 
blokken van deelgebied V werden gegroepeerd in een 
haak om de eengezinswoningen heen. Een viertal flats van 
driehoog, met hierachter een drietal stroken met garages 
stond als strokenbouw langs de Welschapsedijk. Langs 
de Peckiuslaan stonden eveneens vier flats van driehoog, 
met hier dwars op een viertal flats van driehoog. Door deze 

opstelling ontstonden U-vormige hoven, die beslotenheid 
gaven. Voor de flats van drie lagen werd gekozen voor 
noord-zuidgerichte stroken, met een woonkamer en 
woonbalkon op het zuiden voor de namiddagzon, en de 
keuken en werkbalkon op de koele noordgevel. Aan beide 
gevelzijden bevonden zich slaapkamers. De flats van vier 
lagen waren oost-westgericht. De vrijstaande blokken boden 
de mogelijkheid om veel meer groen te realiseren dan tot 
dan toe gebruikelijk was. Licht, lucht en ruimte werd van 
groot belang geacht. Het groen werd zodanig vormgegeven 
dat een interessante compositie met zichtlijnen en een 
wisselwerking tussen het vlakke groen en de plaatsing van 
bomen ontstond. Fontaine heeft met zijn plantsoenendienst 
gezorgd voor een veelzijdigheid aan (monumentale) bomen 
die onderdeel gingen uitmaken van Eindhoven’s arboretum. 
Aan de noordzijde van de flats werd in de jaren zestig het 
Philips van Lenneppark aangelegd, een terrein dat van 
oudsher landelijk gebied was. In deze periode is ook de A2 
aangelegd als onderdeel van het traject ’s-Hertogenbosch-
Eindhoven-Limburg.

ARCHITECTONISCHE KENMERKEN 
Ieder blok telde achttien woningen. De flats waren bedoeld 
voor gezinnen tot zes personen, en bij de vierhoog flats 
bevatte de vierde woonlaag 24 woningen voor ‘kleine en 
incomplete gezinnen’ en vrijgezellen, een nieuwe doelgroep. 
Deze afwijkende indeling van de plattegronden is niet af te 
lezen aan het exterieur. De architectonische vormgeving van 
de flats is uniform; de flats zijn vrijwel identiek aan elkaar. 
Op de onderste bouwlaag zijn garages geïntegreerd. De 
buitenwandafwerking bestond overwegend uit metselwerk, 
zonder dragende functie, dat op de gevelbanden steunde. 
Opvallend is het kleurverschil tussen de baksteen van de 
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 È Flats aan de Peckiuslaan, z.j. [eindhoveninbeeld.nl]
 È Flats haaks op de Welschapsedijk, met op de achtergrond 

garageboxen, z.j. [eindhoveninbeeld.nl]

 È Vanaf een flats aan de Peckiuslaan zicht op het groen en de flats 
haaks op de Welschapsedijk, z.j. [eindhoveninbeeld.nl]

 È Geveltekening flat vierhoog, Philips Woningbureau, 1958. 
[Bouwdossiers Gemeente Eindhoven]

 È Flats met etagewoningen van driehoog aan de Peckiuslaan, 1960. 
[Vriend 1963]
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begane grond en de verdiepingen erboven. De doorlopende 
gevelbanden in zowel de langsgevel als in de kopgevels zijn 
kenmerkend. Dit constructieve element werd in het ontwerp 
tevens ingezet als architectonisch beeldbepalend element. 
De banden zorgen voor horizontale lijnen in het gevelvlak, 
met name opvallend in de vrijwel blinde kopgevels 
(op één raam per bouwlaag na). Het metselwerk werd 
gecombineerd met puiconstructies. De langsgevels werden 
grotendeels opgebouwd uit raampartijen en inpandige 
balkons. De toepassing van de met pannen gedekte 
zadeldaken was traditioneel.

LATERE WIJZIGINGEN 
Het metselwerk van de flats is gedeeltelijk wit geverfd 
en de houten raampartijen zijn vervangen voor kunststof 
varianten. Balkons en dichte vlakken in de pui hebben 
verschillende kleuren gekregen. In de jaren negentig zijn op 
het terrein tussen de garages en de A2 kantoorgebouwen 
verrezen. De kantoren zijn gedeeltelijk gebouwd in het 
verlengde van de flats langs de Welschapsedijk, op de 
hoek van de Noord Brabantlaan, en grotendeels langs de 
doodlopende weg Dr. Holtroplaan. Het Kantorenpark Poort 
van Metz is een zichtlocatie langs A2 en heeft een directe 
aansluiting met de snelweg. 

2.6 LATERE ONTWIKKELINGEN   

In 1956 is door de dienst Gemeentewerken het ontwerp 
uitbreidingsplan ’t Ven gepresenteerd voor terreinen langs 
de nieuwe uitvalsweg naar Tilburg. Deze weg (die rond 1961 
werd aangelegd) was samen met de rondweg, de Noord 
Brabantlaan en de Zeelsterstraat bepalend voor de structuur 
van het plan. Het plan bevatte aanvullingen op zowel de wijk 
Het Ven als Lievendaal, waarbij de woonbebouwing werd 
aangepast aan het bestaande. In Lievendaal werd tussen de 
Van der Muydenstraat en de Tilburgseweg een wigvormig 
terrein bebouwd met overwegend woonbebouwing, en 
grenzend aan de Noord Brabantlaan ‘bijzondere bebouwing’ 
(vanaf de jaren negentig ingevuld met bedrijfsbebouwing 
– het is onbekend wat hiervoor heeft gestaan) en een 
woonblok met in de plint winkels en erboven woningen. 
Oostelijk van de Tilburgseweg, rond de Venstraat, werden 
eveneens Philipswoningen, gerealiseerd. Tussen de 
bestaande wijk Het Ven en de Tilburgseweg werd een brede 
plantsoenstrook geprojecteerd: het Jacob Oppenheimpark. 
Het door drie grote wegen omsloten, driehoekig terrein 
aan de overzijde van de Tilburgseweg werd ongeschikt 
geacht als woonterrein, maar was bedoeld voor een groot 
gebouwencomplex. Hier opende in 1966 het Evoluon ter 
ere van het 75-jarig jubileum van Philips. Het futuristisch 
aandoende gebouw van de architecten Louis Kalff en Leo 
de Bever werd gebruikt als educatief technologiemuseum. 
De centrale, groene voorzieningenstrook heeft vanaf 
het begin van de jaren tachtig, en in de decennia hierop 
volgend, verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. 
Vanwege leegloop van de Maria Reginaparochie is de 
kerk in 1983 aan de eredienst onttrokken en gesloopt. 
De kerktoren bleef echter overeind staan, als baken 
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 È Het ontwerp uitbreidingsplan Het Ven, met ook toegevoegde 
bebouwing in Lievendaal, dienst Gemeentewerken, 1956. [RHCe] 
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in de omgeving, en maakt sindsdien onderdeel uit van 
een woningcomplex (Architectenbureau Van Waes 
uit Eindhoven). De gebouwen van de jongens- en 
meisjesschool zijn eveneens overgebleven. Westelijk 
van de Loderstraat zijn vanaf de jaren negentig twee 
grote volumes verrezen: een wijkgebouw (1990) 
waarschijnlijk ter plaatse van het gemeenschapscentrum 
Lievendaal uit 1977 en het supermarktgebouw (2014). 
De ontwikkelingen hebben het hart van de wijk een 
ander aanzicht gegeven: de groenstrook met hierin 
‘uitgestrooid’ voorzieningengebouwen transformeerde tot 
een verharde pleinruimte, gedomineerd door bebouwing 
en parkeerplaatsen. Daarentegen heeft de westzijde, 
met de groenstrook langs de Simon van Leeuwenstraat, 
haar groene karakter behouden. Al is het kleine terrein 
er zuidelijk van, wat oorspronkelijk was bestemd als 
groenruimte, bebouwd met een appartementencomplex 
(2001). Tussen het wijkgebouw en de Loderstraat is een  

moestuin ingericht. 

Zoals het appartementencomplex uit 2001 zijn in Lievendaal 
op verschillende plaatsen ‘lege gaten’ ingevuld met nieuwe 
objecten. Daarnaast hebben zich aan zowel de west- als 
oostrand grote veranderingen voorgedaan. In de jaren 
negentig zijn op het terrein tussen de etagewoningen langs 
de Welschapsedijk en de A2 kantoorgebouwen verrezen. In 
2006 zijn de woningen gesloopt, en hebben plaats gemaakt 
voor de nieuwe buurt De Lieven (2008-2010). Op het terrein 
van de Technische Universiteit (TU/e) is een ontmantelde 
woning gereassembleerd. Deze nog enige bestaande 
Polynormwoning kan worden gezien als industrieel 
erfgoed.37

De waardering voor het plangebied, onderdeel van het 
naoorlogse deel van de Eindhovense wijk Lievendaal, is 
opgebouwd uit drie onderdelen: cultuurhistorische waarde, 
stedenbouwkundige waarde en architectonische waarde. 
We onderscheiden de kwaliteiten, de knelpunten en doen 
direct erna aanbevelingen voor toekomstige ingrepen en 
ontwikkelingen.
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KWALITEITEN
Cultuurhistorie
 - Lievendaal is van cultuurhistorische waarde als 

experimenteergebied voor nieuwe ideeën over 
stedenbouw en de toepassing van systeembouw in de 
periode na de Tweede Wereldoorlog. 

Stedenbouw
 - De wijk vormt een aparte entiteit in de stad. Ze is 

omkaderd door groen en drie uitvalswegen (de A2, 
Tilburgseweg en de Noord Brabantlaan).

 - De bebouwing langs de Noord Brabantlaan is 
kleinschalig van karakter en hangt samen met de wijk 
Het Ven ten zuiden van de Noord Brabantlaan. Zowel 
het stratenpatroon als de schaal sluit aan op de wijk. Op 
enkele plekken lopen de dwarsstraten in elkaar over: 
Zeelsterstraat-Welschapsedijk, Bredalaan-Loeffstraat en 
Hugo de Grootplein-Van der Muydenstraat.

 - De wijk is onder te verdelen in vijf deelgebieden, elk met 
een eigen identiteit. Onderlinge samenhang tussen de 
deelgebieden wordt bereikt door de openbare ruimte, de 
kleinschalige opzet van de wijk met een afwisseling van 
semi-gesloten bouwblokken en strokenbouw. 

 - Cruciaal voor de samenhang in de wijk is het vele 
groen. De voortuinen zorgen voor eenheid. Voorbeelden 
van openbaar groen zijn de groenaanleg langs de 
Noord Brabantlaan, de Simon van Leeuwenlaan 
en de Welschapsedijk. De centrale groen- en 
voorzieningenstrook heeft een belangrijke verbindende 
functie, ware het niet dat deze versteend is geraakt. 

 - Typerend is de overwegend lage bebouwing, maar 
er is een subtiele overgang van laag naar iets 
hoger te herkennen, met als letterlijk hoogtepunt de 
middelhoogbouw langs de uitvalsweg A2. 

Architectuur
Lievendaal kent een verscheidenheid aan architectonische 
ontwerpen: van traditionele baksteenbouw tot 
vernieuwende systeembouw. Zowel in de vormgeving als 
de opeenvolgende bouwsystemen laat de architectuur de 
naoorlogse ontwikkeling in de bouw zien. De woningen in 
de eerste twee deelgebieden hebben een overeenkomstig 
traditionele uitstraling met gemetselde gevels, rode 
zadeldaken en uitkragingen bij de dakrand. De transformatie 
van officierswoningen naar arbeiderswoningen komt onder 
meer tot uiting in de kenmerkende vormgeving van de 
entrees, die onmiskenbaar vroeg-naoorlogs is. Verrassend 
aan de BBB-woningen is het moderne bouwsysteem van 
Bredero’s Bouw Bedrijf dat achter de traditionele voorgevel 
schuil gaat. Het derde deelgebied is een vroeg voorbeeld 
van woningbouw volgens het Airey-systeem. De bouwwijze 
is te herkennen in de blokken, die daarmee een geheel 
eigen gezicht hebben. Het vierde deelgebied, de standaard, 
inwisselbare blokken woningen aan de Schultinghstraat 
zijn architectonisch minder interessant. De architectonische 
kwaliteiten van het laatste deelgebied, de flats aan de 
Welschapsedijk, zit vooral in het programma. Het zijn royale 
woningen voor gezinnen en woningen voor de ‘kleine en 
incomplete gezinnen’ en vrijgezellen - indertijd nieuwe 
doelgroepen, met woonkwaliteiten als grote raampartijen, 
inpandige balkons en dito garages.

UITGANGSPUNTEN WAARDERING DEELGEBIEDEN
De waardering van de bebouwing kent verschillende 
categorieën: beeldbepalende bebouwing (donkerblauw), 
beeldondersteunende bebouwing (lichtblauw) en andere 
karakteristieke aspecten van de bebouwing, zoals de 
nokrichting en het dakvlak of de structurerende rooilijnen 
(blauwe lijnen). 

 - De bebouwing van het eerste en derde deelgebied, de 
voormalige officierswoningen en de Airey-woningen, 
is overwegend aangemerkt als beeldbepalend. De 
deelgebieden zijn waardevol omdat ze ‘het verhaal van 
Lievendaal’ vertellen, vanwege hun cultuurhistorische, 
stedenbouwkundige en/of architectonische waarden. 

 - De beeldondersteunende bebouwing draagt bij aan de 
beleving en sfeer van een straatbeeld. Een voorbeeld 
is het vijfde deelgebied, de etagewoningen aan de 
Welschapsedijk. 

 - Een aantal rooilijnen is aangemerkt als structurerend. 
Het gaat hier om bebouwingswanden die blokken 
begrenzen en door hun situering en bouwhoogte het 
karakter van een straat bepalen. Dit is onder meer 
het geval bij de woningen aan weerszijden van de 
Schultinghstraat. 

 - Tot slot wordt specifiek in het tweede deelgebied, de 
BBB-woningen, de lage goothoogte en het doorgaande 
dakvlakoppervlak (waarbij de daken opvallend genoeg 
relatief groot zijn) genoemd als karakteristiek.

 - De verschillende deelgebieden vormen architectonische 
ensembles, met een hoge mate van samenhang. 
De ensembles zijn steeds eenduidig gewaardeerd, 
maar uiteraard hebben sommige ensembles meer 
cultuurhistorische waarde dan andere. 

3.  WAARDERING EN AANBEVELINGEN

ALGEMENE WAARDERING ALLE DEELGEBIEDEN



DEELGEBIED I DEELGEBIED II DEELGEBIED III

DEELGEBIED IV DEELGEBIED V WIJKVOORZIENINGEN
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FRICTIES EN VERSTORINGEN

Stedenbouw
 - De groene voorzieningenstrook langs de 

Lievendaalseweg heeft zijn betekenis als kloppend hart 
van de wijk verloren door de leegloop en sloop van de 
parochiekerk, en de verharding van de groenstrook. Het 
zijn niet de collectieve wijkfuncties zoals het wijkgebouw, 
de scholen en het groen die domineren, maar de nieuw 
toegevoegde woonbebouwing, de supermarkt en 
parkeerplaats.

Architectuur
 - Al zijn de meeste blokken nog in vrijwel originele staat, 

de oorspronkelijke stalen raamkozijnen zijn vervangen 
door kunststof varianten, die een grovere maat hebben 
en afwijken van de oorspronkelijke kleurstelling.

AANBEVELINGEN

Stedenbouw
 - Stimuleer de samenhang in de wijk door in te zetten 

op revitalisatie van het groen en de voorzieningen. De 
moestuin op de hoek van de Lievendaalseweg en de 
Loderstraat is een interessante nieuwe invulling van de 
collectieve ruimte waarmee het wijkgevoel kan worden 
gestimuleerd.

 - Koester de verschillende kwaliteiten van de deelgebieden 
en versterk deze. Laat toekomstige ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld nieuwe experimenten) aansluiten bij de 
stedenbouwkundige uitgangspunten en kwaliteiten van 
het huidige.

Architectuur
 - Laat nader historisch onderzoek uitvoeren naar de 

architectuur van de beeldbepalende bebouwing, in dit 
geval de voormalige officierswoningen en de Airey-
woningen.

 - Laat eventuele nieuwbouw aansluiten op de traditie van 
vernieuwende bouwwijzen, zoals systeembouw dat was 
na de oorlog.

 - Houd bij ingrepen op het gebied van duurzaamheid 
de herkenbaarheid van de wederopbouwarchitectuur 
in stand. Mocht buitengevelisolatie onafwendbaar 
zijn, sluit dan in het nieuwe gevelontwerp aan op het 
oorspronkelijk architectonische idioom. Dergelijke 
ingrepen bij het eerste en derde deelgebied zijn echter 
vanwege de beeldbepalende architectuur onwenselijk.

Op de volgende pagina’s worden de kwaliteiten, fricties en 
aanbevelingen per deelgebied beschreven. Elk deelgebied 
heeft een eigen waardenkaart.
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KWALITEITEN 

Cultuurhistorie
 - De voormalige officierswoningen zijn van 

cultuurhistorische waarde als overblijfsel van de Duitse 
bezetting, evenals de ombouw door Philips tot reguliere 
(middenstands)woningen ten tijde van de vroeg-
naoorlogse wederopbouw. 

Stedenbouw
 - De kleinschaligheid van de bebouwingswand is typerend 

voor dit deel van de Noord Brabantlaan.
 - Het stratenpatroon sluit aan op de wijk Het Ven aan de 

overzijde van de Noord Brabantlaan.
 - De ventweg als onderdeel van de wijkstructuur. Deze 

weg draagt bij aan het kleinschalige karakter van het 
deelgebied en verbind overigens alleen de dwarsstraten 
tussen de blokken met elkaar: de Damhouderstraat, 
Krabbestraat en Louterstraat.

 - De locatie van de voormalige kantine, die net als blok vijf 
is georiënteerd op de open pleinruimte en de hoek vormt 
van de Welschapsedijk en de Noord Brabantlaan. 

 - De groene voortuinen, als overgang tussen straat en 
woning en prettig voor de beleving van de straat. 

 - De eenvormige, lage erfafscheidingen van metselwerk en 
hekwerk aan de Noord Brabantlaan en afgeronde lage 
baksteen muurtjes op de hoek van de Noord Brabantlaan 
en dwarsstraten.

Architectuur
 - De fraaie architectuur heeft een ambachtelijke, 

landelijke of dorpse uitstraling, waarbij de bij de ombouw 
gerealiseerde elementen als de deuromlijsting en 
bovenlichten kenmerkend zijn voor de vroeg-naoorlogse 
jaren.

FRICTIES EN VERSTORINGEN

Stedenbouw
 - Tegenwoordig is de Noord Brabantlaan een drukke 

verkeersweg en de laan heeft veel van zijn groene 
karakter verloren.

 - De (kantoor-)tuininrichting van de voormalige kantine (nu 
kantoor met woningen) die meer samenhang heeft met 
het bedrijfspand aan de overzijde van de Welschapsedijk 
(Hypotheekshop kantoor), dan met de meer landelijke en 
kleinschalige buitenruimte aan de Noord Brabantlaan, 
waarvan het oorspronkelijk onderdeel is. 

 - De zwakke verbinding met de Noord Brabantlaan op 
de hoek van de Welschapsedijk vanwege de grove en 
versnipperde erfafscheiding in de vorm van een metalen 
hekwerk, houten schutting en een heg.

Architectuur
 - De erfafscheidingen aan de dwarsstraten zijn dikwijls 

uitgevoerd als hoge houten schuttingen, waarachter 
uitbouwen zichtbaar worden die in architectuur niet 
aansluiten bij het bestaande en daarmee het beeld 
verstoren.

 - De vanaf de dwarsstraten zichtbare schuurtjes in 
achtertuinen zijn verstorend in het straatbeeld door 
materiaalgebruik (bijvoorbeeld hout of trespa) of vorm 
(boxvormig).

AANBEVELINGEN 

Cultuurhistorie
 - Overweeg vanwege met name de cultuurhistorische 

waarde aanwijzing van de voormalige officierswoningen 
tot gemeentelijk moment. 

Stedenbouw
 - Handhaaf eenvormige, lage erfafscheidingen aan de 

Noord Brabantlaan in de vorm van lage bakstenen 
muurtjes met hekwerk, die op de hoeken afgerond zijn.  
Pas gelijke kleuren toe voor het schilderwerk

 - Zorg dat er een goede aansluiting komt op de hoek van 
de Welschapsedijk door de erfafscheiding rondom het 
bedrijfspand aan te passen, de toegang te veranderen, 
en de tuin minder zakelijk vorm te geven. 

Architectuur
 - Zorg dat de achterkanten en uitbreidingen in architectuur 

aansluiten op het gevelbeeld van de woningen. 
Dit betekent: aanbouwen en uitbreidingen aan de 
woonblokken uitvoeren in architectuur aansluitend bij het 
oorspronkelijke gevelbeeld.

 - Wees vanwege de beeldbepalende architectuur bij 
ingrepen op het gebied van duurzaamheid terughoudend 
met buitengevelisolatie.

DEELGEBIED I: OFFICIERSWONINGEN (1941/1949-1952)
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KWALITEITEN

Cultuurhistorie
 - Van cultuurhistorische waarde is de toepassing van 

het BBB-bouwsysteem, tevens de naamgever van de 
woningen. Al zijn BBB-woningen niet zeldzaam. Het 
bouwsysteem is in de Eindhovense wijk Tivoli ook 
toegepast, en op meerdere locaties in het land.

Stedenbouw
 - Een stedenbouwkundige kwaliteit is het groen door de 

toepassing van voortuinen, het langgerekte plantsoen 
westelijk van de voorzieningenstrook, het doorzetten 
van de bomen langs de Simon van Leeuwenlaan en de 
zichtlijnen vanuit de noord-west georiënteerde straten 
naar de groene rand langs de Pieter Stockmanslaan.

 - De doorgaande wanden van kleinschalige bebouwing in 
de lange straten. 

 - De blokken vormen een sterke bebouwingsrand rond de 
centrale groen- en voorzieningenstrook. 

Architectuur
 - Door de aansluiting in architectuur op de 

officierswoningen, die het gezicht zijn aan de Noord 
Brabantlaan, voelen de eerste twee deelgebieden als 
een eenheid aan. 

 - Het uniforme gevelbeeld is van waarde door de lage 
goothoogte, bakstenen gevel met gevelopeningen 
en doorlopende dakvelden met een repetitie van 
dakkapellen). Hierdoor kan het een variatie in tuinen 
(groen of versteend) en erfafscheiding hebben.  

 - De blokken zijn laag en breed van opzet, waarbij de 
voorgevel breder is dan hoog en veel dakvlak zichtbaar 
is. Hierdoor is een prettig, kleinschalig karakter ontstaan.

KNELPUNTEN
 

Stedenbouw
 - De zeer versteende centrale groen- en 

voorzieningenstrook doet afbreuk aan de kwaliteit van de 
openbare ruimte.

 - De straten waarbij de woningen enkel een half private 
stoep hebben zijn vrij stenig. 

 - De doorzichten tussen de blokken zijn veelal dichtgezet, 
soms zelfs door een houten schutting langs het hele pad 
tot aan de stoep. 

 - De koppen van de semi-gesloten bouwblokken doen 
rommelig aan door het gebruik van verschillende typen 
hekwerken (meer of minder gesloten, staal/hagen/
hout/gemetselde muur of een combinatie daarvan) en 
verschillende aanbouwsels. Dit doet het karakter van de 
kortere dwarsstraten geen goed (Craslaan, Jonas Daniël 
Meyerstraat, Peckiuslaan). 

 - Bij enkele blokken zorgt een volledig versteende 
reeks aan voortuinen voor kwaliteitsverlies (Van der 
Marckstraat, Merulastraat, Simon van Leeuwenstraat).

AANBEVELINGEN

Stedenbouw
 - Versterk het groene karakter van de wijk. Ga verstening 

van voortuinen tegen; stimuleer gebruikers in de 
aanleg en beheer van een groene voortuin. Behoud het 
langgerekte plantsoen langs de Simon van Leeuwenlaan 
en de bomen in de straten.

 - Stimuleer gebruikers andere erfafscheidingen toe te 
passen dan hoge hekken en schuttingen. Handhaaf op 
de hekken langs de paden tot aan de stoep. 

 - Schenk aandacht aan de dwarsstraten en let op de 
koppen van de semi-gesloten bouwblokken. Ga verdere 
verrommeling tegen door te kiezen voor consequent 
eenzelfde lage erfafscheidingen die zich verhouden tot 
de architectuur van de woonblokken. 

Architectuur
 - Sluit bij aan- of uitbouwen aan op de architectuur en het 

materiaal van het bestaande.
 - Houd bij ingrepen op het gebied van duurzaamheid 

de herkenbaarheid van de wederopbouwarchitectuur 
in stand. Mocht buitengevelisolatie onafwendbaar 
zijn, sluit dan in het nieuwe gevelontwerp aan op het 
oorspronkelijk architectonische idioom.

DEELGEBIED II: BBB-WONINGEN (1949)
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KWALITEITEN 

Cultuurhistorie
 - Van cultuurhistorische waarde is de toepassing van het 

Airey-systeem als oplossing voor de woningnood waar 
Philips een voorstrekkersrol in had.

Stedenbouw
 - De door groen geflankeerde ontsluiting vanaf de 

ventweg, die de drukke Noord Brabantlaan afschermt, 
draagt bij aan het besloten en samenhangende karakter 
van het deelgebied.

 - Het deelgebied is ruim opgezet met veel ruimte voor veel 
groen, met name de diepe tuinen. Grote bomen in de 
straten, maar ook in de tuinen, zorgen voor een levendig 
straatbeeld.

 - Van stedenbouwkundige waarde is het indertijd 
vernieuwende principe van de voor- en achterkanten die 
naar elkaar gericht zijn, waardoor er in principe geen 
achterkanten zijn. De schuurtjes staan hierdoor ofwel in 
de voor- ofwel in de achtertuinen

 - De grotendeels uniforme erfafscheidingen, die bestaan 
uit heggen en laag hekwerk, ook op de kruispunten 
van straten, zorgen voor een rustig en samenhangend 
straatbeeld.

 - Het principe van de gedeelde voortuin door twee 
woningen, zonder een hinderlijke grote erfafscheiding, 
draagt bij aan het open karakter van het deelgebied.

Architectuur
 - De architectuur van de woonblokken en schuurtjes, 

waarin de toegepaste bouwwijze te herkennen is, op een 
esthetische wijze vorm gegeven door een eenvoudige, 
maar slimme detaillering bij kozijnen en dak.

KNELPUNTEN

Stedenbouw 
 - Het experiment van de oriëntatie van de stroken, 

waarbij de beleving van achterkanten werd vermeden, 
is niet overal goed meer zichtbaar. Dit komt door hoge 
erfafscheidingen en later bijgebouwde schuurtjes 
waardoor tuinen zich als achtertuinen onderscheiden.

 - Veel voor- en achtertuinen zijn volledig omgeven door 
hekken en schuttingen, waardoor het ooit zeer open 
karakter van het deelgebied ingrijpend is veranderd en 
de ruime opzet minder naar voren komt.

 - De aansluiting op de centrale groen- en 
voorzieningenstrook schuurt; het supermarktgebouw 
is praktisch tegen de woningen aangebouwd waardoor 
deze botst met de achterzijde van de woningen langs de 
Sprenger van Eyklaan.

 - Op de hoek van de Noord Brabantlaan met de 
Loeffstraat is het terrein aan de achterzijde van de 
blokken dichtgezet met elektriciteitshuisjes, garages en 
schuttingen. Dit zorgt voor een verrommeld aanzicht van 
de straat. 

 - De wandelpaden tussen de blokken door zijn grotendeels 
dichtgezet. Hierdoor zijn doorzichten belemmerd.

Architectuur
 - In het gevelbeeld zijn een aantal ritmiek gevende 

elementen verdwenen, zoals betonnen schoorstenen en 
afscheidingen tussen voordeuren.

 - De verfijndheid van de gevel is verminderd door de 
kunststof kozijnen, andere roedenindeling, en een 
halfhoog raam in plaats van een deur. Dit laatste komt 
zowel de plasticiteit niet ten goede, als de oorspronkelijke 
natuurlijke ventilatie.

AANBEVELINGEN

Stedenbouw
 - Zorg dat de aan- of uitbouwen aan sluiten op de 

stedenbouwkundig opzet, architectuur en het materiaal 
van het bestaande.

 - Dit deelgebied kenmerkt zich door het principe van 
voor- en achterkanten die naar elkaar gericht zijn. 
Achterkanten zijn nu duidelijker te onderscheiden dan in 
de oorspronkelijke opzet. Let op deze achterkanten en 
stimuleer één type erfafscheiding die zich verhoudt tot de 
oorspronkelijke erfafscheidingen én de architectuur van 
de woonblokken, bijvoorbeeld heggen gecombineerd met 
laag hekwerk. 

Architectuur
 - Onderzoek bij eventuele renovatie of het mogelijk is 

enkele verdwenen elementen zoals de karakteristieke 
betonnen schoorstenen en afscheidingen tussen twee 
voordeuren terug te brengen.

 - In het verleden is niet zorgvuldig omgegaan met het 
kenmerkende gevelbeeld van de woningen. Zorg dat dit 
wel gebeurt bij toekomstige renovaties. Ga bij eventuele 
renovatie zorgvuldiger om met het gevelbeeld: smalle 
profilering, dieptewerking in de gevel, kleurgebruik, 
verhoudingen ramen en raamindeling. Breng bijvoorbeeld 
donkergekleurde (staal)profilering terug die contrasteert 
met de lichtgekleurde deur- en raamomlijstingen. 
Overweeg onderzoek uit te laten voeren naar de 
oorspronkelijke kleurstelling.

 - Wees vanwege de beeldbepalende architectuur bij 
ingrepen op het gebied van duurzaamheid terughoudend 
met buitengevelisolatie.

DEELGEBIED III: AIREY-WONINGEN (1949)
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begrenzing deelgebied IV
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het brede profiel van de Welschapsedijk legt de    
verbinding tussen deelgebied V en IV

de relatie met deelgebied V
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plantsoenstrook door positionering woonblokken
(geldt voor zowel de Pieter Pauluslaan als de      
Levylaan)

de relatie van het ‘erf’ naar de wigvormige     
plantsoenstrook

OBJECTEN

bebouwing deeldgebied IV

structurerende rooilijnen

FRICTIES

storende schuttingen en muren

storende aan- en uitbouwen

de toegangen tot het hart van het deelgebied     
zijn versmald en enigszins ‘verrommeld’ door de    
vele schuttingen, muren, aan- of uitbouwen. 
(geldt in meer of mindere mate voor alle vier      
toegangen). Het zicht op het openbaar groen wordt 
beperkt door grote bomen en de hoge begroeiing
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begrenzing deelgebied IV

STRUCTUREN

voetpad

wijkstructuur

(a)symmetrie assen

openbaar groen

voortuinen

bomen

het brede profiel van de Welschapsedijk legt de    
verbinding tussen deelgebied V en IV

de relatie met deelgebied V

de geleidelijke verbreding van de straat en        
plantsoenstrook door positionering woonblokken
(geldt voor zowel de Pieter Pauluslaan als de      
Levylaan)

de relatie van het ‘erf’ naar de wigvormige     
plantsoenstrook

OBJECTEN

bebouwing deeldgebied IV

structurerende rooilijnen

FRICTIES

storende schuttingen en muren

storende aan- en uitbouwen

de toegangen tot het hart van het deelgebied     
zijn versmald en enigszins ‘verrommeld’ door de    
vele schuttingen, muren, aan- of uitbouwen. 
(geldt in meer of mindere mate voor alle vier      
toegangen). Het zicht op het openbaar groen wordt 
beperkt door grote bomen en de hoge begroeiing
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KWALITEITEN

Stedenbouw
 - De Welschapsedijk en de Peckiuslaan, royaal voorzien 

van een plantsoen, groenstroken en bomen, fungeren 
als groene randen. Het plantsoen aan de Welschapsedijk 
is nog in vrijwel originele staat, met de diagonale en 
orthogonale paden die het gazon doorkruisen.

 - Het deelgebied is opgedeeld in twee delen ten 
noorden en ten zuiden van de Schultinghstraat, die in 
stedenbouwkundige opzet van karakter verschillen. Het 
noordelijk deel is opgezet rond een wigvormig plantsoen 
als groene hart, en heeft een besloten karakter. Doordat 
er een autoluwe zone is, kan worden gesproken van een 
voorloper van het woonerf. Dit deel is stedenbouwkundig 
van waarde. Het zuidelijk deel is minder waardevol. 

 - Naast de groene randen bestaat de groenstructuur uit 
het wigvormig plantsoen die met de twee groene ‘armen’ 
de bebouwing insteekt (beëindigd met parkeerplaatsen), 
de groene flanken met plantsoenen langs de gekromde 
Pieter Pauluslaan en de Levylaan.

 - Er is een levendig straatbeeld ontstaan door de 
voortuinen en de plaatsing van de woonblokken. De 
blokken zijn schuin geplaatst, en verspringen van elkaar. 
Dit is goed zichtbaar in de verbreding van de Pieter 
Pauluslaan en de Levylaan waar de schuin geplaatste 
blokken terugwijken ten opzichte van de straat.

Architectuur
 - De kenmerkende entreepartijen met de luifels die zijn 

ondersteund door een ranke, voor de jaren vijftig modern 
vormgegeven ijzeren staander.

KNELPUNTEN 

Stedenbouw
 - Er is een algehele verrommeling ontstaan door aan- 

of uitbouwen (voorgevel en/of dakkapellen), van 
verschillende typen en vaak hoog.  Ook is er sprake 
van een harde aansluiting van de bebouwing op de 
openbare ruimte (parallel aan de straat en loodrecht 
erop). Dit is met name waarneembaar ten zuiden van 
de Schultinghstraat, waar de straten korter zijn en het 
geheel er sneller rommelig uit ziet. 

 - De straat en de stoep ten zuiden van de Schultinghstraat 
lopen door de vele parkeerplaatsen in elkaar over, 
waardoor de ruimte voor de voetganger erg smal is.

 - De tuinen zijn versteend de erfafscheiding verschillen in 
typen. 

Architectuur
 - De entreepartijen hebben door het vervangen van de 

ijzeren staanders hun oorspronkelijke karakter verloren.

AANBEVELINGEN

Stedenbouw
 - Versterk het wigvormige plantsoen als het hart van 

het deelgebied door deze gebruiksvriendelijker in te 
richten. Dit kan onder meer in de aanpassing van de nu 
onlogische padenstructuur. 

 - Momenteel wordt vanuit het westen het zicht op het open 
plein ontnomen door hoge begroeiing en aanbouwen 
aan weerszijden van de toegang; zorg voor meer 
transparantie.

Architectuur
 - De architectuur, die inwisselbaar is, doet onder aan de 

stedenbouw. Benut dit aspect bij eventuele toekomstige 
ontwikkelingen.

 - Houd bij ingrepen op het gebied van duurzaamheid 
de herkenbaarheid van de wederopbouwarchitectuur 
in stand. Mocht buitengevelisolatie onafwendbaar 
zijn, sluit dan in het nieuwe gevelontwerp aan op het 
oorspronkelijk architectonische idioom.

DEELGEBIED IV: EENGEZINSWONINGEN AAN WEERSZIJDEN VAN DE SCHULTINGHSTRAAT (1957)



A

B

C

D

LEGENDA

begrenzing deelgebied V

STRUCTUREN

voetpad

weg op stadsniveau

wijkstructuur

openbaar groen

entrees

bomen

doorzicht vanuit de ‘kamers’ naar het           
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voor bij de blokken aan de Peckiuslaan)

bomenpartijen dragen bij aan de ‘bebouwingswand’ 
door het directe zicht op de snelweg weg te nemen

aansluiting op het groene hart van deelgebied IV
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KWALITEITEN
 
Cultuurhistorie
 - De bebouwing aan de Welschapsedijk is een voorbeeld 

van etagewoningen in middelhoge bebouwing die door 
Philips vanaf begin jaren vijftig werden ingezet als middel 
tegen de aanhoudende woningnood.

Stedenbouw
 - De flats vormen de rand van Lievendaal, en schermen de 

wijk af van de A2, passend binnen het veelvoorkomende 
thema in de naoorlogse jaren om hogere bebouwing aan 
de randen van de stad en langs uitvalswegen te situeren. 
Bomenpartijen dragen bij aan de ‘bebouwingswand’ door 
het directe zicht op de snelweg weg te nemen.

 - Dor de ligging aan het Philips van Lenneppark vormt de 
bebouwing de bebouwingsrand naar het achtergelegen 
open groen (het park).

 - Er is aansluiting gemaakt op deelgebied IV, onder andere 
door de groenstrook oostelijk van de Welschapsedijk en 
de doorzichten.

 - Van stedenbouwkundige waarde is het principe van 
vrije bouwvolumes in het groen, en haaks op de straat. 
Er is sprake van een ruime opzet in het groen, met 
interessante composities en zichtlijnen.

 - De wisselwerking tussen het horizontale, vlakke groen en 
de plaatsing van opgaande, verticale bomen (een enkele 
boom, of groepjes van drie) is van belang. 

 - In het deelgebied zijn monumentale bomen te vinden 
die onderdeel uitmaken van Eindhovens arboretum, 
de erfenis van F. Fontaine, voormalig hoofd van de 
gemeentelijke plantsoenendienst.

 - De voor- en achterkanten zijn duidelijk herkenbaar door 
de inrichting van de openbare ruimte (groen of bestraat). 

 - De lichte verspringing in bouwhoogte (drie- en vierhoog) 
zorgt voor een speels straatbeeld.

Architectuur
 - De voor- en achterkanten zijn in de architectuur vrij 

uniform vormgegeven, waardoor een rustig gevelbeeld 
ontstaat. 

 - Elementen als de inpandige (werk- en woon)balkons, het 
metselwerk, de doorlopende gevelbanden, en horizontale 
lijnen in het gevelvlak en vrijwel blinde kopgevels 
karakteriseren de flats.

 - Het zijn royale woningen voor gezinnen en woningen 
voor de ‘kleine en incomplete gezinnen’ en vrijgezellen 
- indertijd nieuwe doelgroepen, met woonkwaliteiten als 
grote raampartijen, inpandige balkons en dito garages. 

KNELPUNTEN 

Stedenbouw
 - Aansluiting op de latere bedrijfsbebouwing aan de Dr. 

Holtroplaan: veel parkeerplaatsen en hekwerken. De 
relatie op stedenbouw- of architectuurniveau ontbreekt. 

 - Het parkeren is erg in het zicht doordat het groen ten 
oosten van de Welschapsedijk vlak en open is. 

Architectuur
 - Verstoringen in de architectuur is het gedeeltelijk wit 

geschilderde metselwerk van de flats, de kunstof 
kozijnen en de rolluiken.

AANBEVELINGEN

Stedenbouw
 - Overweeg om het principe van hoogbouw in het groen te 

versterken bij de blokken aan de Welschapsedijk, door 
het groen aan de zijde van de bedrijfsbebouwing anders 
in te richten.

 - Maak het voetpad ten oosten van het plantsoen langs de 
Welschapsedijk beter zichtbaar en gebruiksvriendelijker, 
door het beter aan te sluiten op de omliggende paden. 

Architectuur
 - Houd bij ingrepen op het gebied van duurzaamheid 

de herkenbaarheid van de wederopbouwarchitectuur 
in stand. Mocht buitengevelisolatie onafwendbaar 
zijn, sluit dan in het nieuwe gevelontwerp aan op het 
oorspronkelijk architectonische idioom 

DEELGEBIED V: ETAGEWONINGEN AAN DE WELSCHAPSEDIJK (1958-1960)
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