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ligging van Genderdal in het stedelijk weefsel (onder) 

begrenzing van het onderzoeksgebied  

op een straatnamenkaart (rechts) 

 

Bron: Google Maps 2008 
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I N L E I D I N G  
 

 

aanleiding 

De wijk Genderdal is een wijkvernieuwingsgebied en staat op de 

cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Eindhoven. Een 

vermelding op die kaart betekent dat in het op te stellen Masterplan 

moet worden verantwoord hoe er met de cultuurhistorische waarden is 

omgegaan. Als basis daarvoor dient onderhavige cultuurhistorische 

analyse.  

 

opdracht en werkwijze 

De afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Eindhoven heeft 

Van Meijel – adviseurs in cultuurhistorie uit Nijmegen gevraagd de 

cultuurhistorische analyse te leveren. Aan deze opdracht liggen de 

‘Richtlijnen voor cultuurhistorisch onderzoek’ van de gemeente 

Eindhoven ten grondslag. De rode lijn op de kaart markeert de 

begrenzing van het onderzoeksgebied. Het onderzoeksgebied maakt in 

historisch opzicht evenwel integraal deel uit van een groter plangebied 

dat zich in noord- en zuidoostelijke richting verder uitstrekt.  

Het onderzoek betreft in hoofdzaak een waardestellende analyse vanaf 

de openbare weg naar de gebouwde objecten en aangelegde 

(groen)structuren in de wijk. De analyse en de conclusies zijn tot stand 

gekomen op basis van archief-, literatuur- en veldonderzoek, met 

medewerking met stedenbouwkundige Els Bet (Den Haag) en architect 

Heide Hinterthür (Amsterdam).  

 

leeswijzer 

In het eerste hoofdstuk wordt de historisch ruimtelijke ontwikkeling op 

hoofdlijnen beschreven en geïllustreerd met historisch foto- en 

kaartmateriaal. Dit deel geeft inzicht in de cultuurhistorische 

achtergronden van Genderdal.  

In het tweede hoofdstuk worden de huidige kenmerken geanalyseerd en 

in beeld gebracht, voor wat betreft de hoofdopzet, de (verkeers)structuur, 

het groen, de bebouwing en de samenhangende deelgebieden. 

In het derde hoofdstuk worden vanuit cultuurhistorisch perspectief  

conclusies getrokken, enerzijds in de richting van een waardering 

(kwaliteiten en verstoringen) en anderzijds in de richting van 

aanbevelingen op hoofdlijnen voor de toekomst. 

In de bijlage is een lijst van geraadpleegde bronnen opgenomen. 
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De regio Eindhoven op topografische kaarten, links uit 1897 en rechts uit 1921. 

Eindhoven en de omringende dorpen vergroeien langzaam met elkaar langs de 

historische verbindingswegen. De historische linten van deze radiale 

wegenstructuur en de spoorlijnen vormen de hoofdstructuur voor de 

stadsontwikkeling. De uitbreidingen zijn hiermee verbonden. De landelijke 

gebieden tussen de radialen zijn in 1921 slechts gedeeltelijk bebouwd. 

 

copyright © 2008, Dienst voor het Kadaster en openbare registers, Apeldoorn. 
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V O O R O O R L O G S E  S T A D S O N T W I K K E L I N G  

 

In de negentiende eeuw was Eindhoven een betrekkelijk kleine stad met 

een centrumfunctie voor de omliggende dorpen Strijp, Woensel, 

Tongelre, Stratum en Gestel. Een radiale wegenstructuur verbond deze 

dorpen met de stedelijke voorzieningen in Eindhoven. Mede door de 

aanleg van het Eindhovens Kanaal (1846) en de spoorlijnen naar Boxtel, 

Venlo en Hasselt (vanaf 1866) kwam halverwege de negentiende eeuw de 

industrialisatie op gang. Een sterke stedelijke expansie was het gevolg. De 

groei voltrok zich langs de radiale wegenstructuur en overschreed 

meerdere gemeentegrenzen. Deze ongebreidelde ontwikkeling leidde 

tot een inefficiënt verkeerssysteem en een slechte spreiding van 

voorzieningen.   

 

Om de groei in meer samenhangende en planmatige banen te kunnen 

leiden, werden in 1920 de omliggende gemeenten geannexeerd. De 

annexatie schiep de mogelijkheid voor het opstellen van een 

uitbreidingsplan voor Groot-Eindhoven. Een dergelijk plan zou richting 

moeten geven aan een planmatige groei van de stad en de realisatie van 

een samenhangende verkeersstructuur met rondwegen. Als gevolg van 

de slechte financiële positie van de gemeente bleef de uitvoering van 

dergelijke plannen lange tijd uit. De stedelijke groei voltrok zich intussen 

zonder een vastgesteld ruimtelijk kader. 
 

De opeenvolgende Uitbreidingsplannen van Cuypers & Kooken (1918), 

Kools (1921), De Casseres (1930) en Gemeentewerken (1940) waren vooral 

gericht op het vastleggen en uitbreiden van de locaties voor wonen, 

werken en voorzieningen alsmede het creëren van een efficiënt 

verkeerssysteem (zie de plannen op de volgende pagina’s). De realisatie 

ervan verliep moeizaam en bleef grotendeels uit vanwege de slechte 

financiële positie van Eindhoven, het ontbreken van een krachtig 

Grondbedrijf voor de noodzakelijke grondaankopen en de 

belangentegenstelling tussen de afzonderlijke dorpen.  

 

Ook het plan van ir. J.M. de Casseres uit 1930 werd niet uitgevoerd maar 

was niettemin van groot belang omdat het richting gaf aan de 

uitbreidingsplannen die na de Tweede Wereldoorlog wel tot uitvoering 

kwamen. Om de ongekend snelle groei van de industrie en het 

inwoneraantal in goede banen te leiden ontwierp hij een globaal en 

flexibel hoofdzakenplan. Leidend waren de concentrische groei van de 

stad én het modernistische principe van de ‘functionele stad’: een strikte 

scheiding van de stedelijke functies wonen, werken, recreëren en verkeer. 

De Casseres wees de centraal gesitueerde binnenstad aan als kantoor- en 

winkelgebied. Buiten het centrum plande hij rustige woon- en 

recreatiegebieden. De woonwijken stonden met elkaar in verbinding 

door een nieuw stelsel van ringwegen, dat de bestaande radialen met 

elkaar verbond (hiërarchische wegenstructuur). Omdat Eindhoven door 

de economische crisis niet de financiële middelen had om deze 

ringwegen aan te leggen, kende De Casseres ook een belangrijke rol toe 

aan de bestaande radialen. Door verbreding en uitbreiding hiervan 

probeerde hij de stadsontwikkeling zoveel mogelijk in goede banen te 

leiden.   
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Het Algemeen Uitbreidingsplan van J.Th.J. Cuypers en stadsarchitect L. Kooken 

uit 1918. Belangrijkste voorstellen:  

� een nieuw kanaal met haven en industrieterrein tussen Gestel en Strijp 

(verplaatsing van Philips); 

� complexmatige woningbouw tussen de historische linten en als buffer 

tussen de industrieterreinen en de villaparken; 

� een ceintuurbaan en een ringweg als verbindingen tussen de radialen. 

Het Algemeen Uitbreidingsplan van directeur Gemeentewerken G.C. Kools uit 

uit 1921. Belangrijkste voorstellen:  

� een nieuw kanaal met haven en industrieterrein meer ten westen van 

Gestel en Strijp (Philips behouden op bestaande locatie); 

� parochie als eenheid voor een woonbuurt, gescheiden naar sociale klassen; 

� een binnen- en een buitenring als verbindingen tussen de radialen. 
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Het Uitbreidingsplan van J.M. de Casseres uit 1930. Belangrijkste ingrediënten: 

� concentrische groei in alle richtingen met een accent op Woensel; 

� scheiding van de functies wonen, werken, recreëren en verkeer; 

� functioneel-zakelijke benadering van de woonbuurt i.p.v. de 

parochiegedachte; 

� hiërarchische verkeersstructuur met ringwegen en radialen als onderdeel 

van een regionaal netwerk; 

� groen als structurerend element; 

� introductie van een vliegveld en sportterreinen. 

 

Het Uitbreidingsplan van Gemeentewerken uit 1940. De kenmerken komen op 

hoofdlijnen overeen met het eerdere plan. De nadruk in de woningbouw ligt 

echter minder eenzijdig op Woensel. Door het uitbreken van de oorlog werd dit 

plan niet vastgesteld. De latere verwoestingen maakten het op onderdelen 

achterhaald.   
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Eindhoven op topografische kaarten, links uit 1953 en rechts uit 1963. De 

spinvormige structuur verandert in korte tijd in een bloemmodel. In 1963 zijn de 

nieuwe stadsdelen grotendeels gerealiseerd evenals de verbindende ringweg.  

 

copyright © 2008, Dienst voor het Kadaster en openbare registers, Apeldoorn. 
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N A O O R L O G S E  S T A D S O N T W I K K E L I N G   

 

In verband met de wederopbouw van de binnenstad en het lenigen van 

de woningnood in nieuwe woonwijken ontstond de behoefte aan een 

nieuw Algemeen Uitbreidingsplan waarin deze afzonderlijke opgaven in 

samenhang werden gebracht met de beoogde verkeersstructuur. Ir. J.A. 

Kuiper van het bureau Kuiper, Verhagen & Gouwetor werd aangetrokken 

als extern stedenbouwkundig adviseur. Hij ontwierp in 1946 een 

Algemeen Uitbreidingsplan en in 1950 een uitwerking daarvan. Beide 

plannen voorzagen in sectorvormige uitbreidingswijken langs de 

bestaande radialen en één verbindende rondweg (in plaats van meerdere 

zoals in de eerdere plannen). De bestaande spinvormige structuur van 

Eindhoven zou uiteindelijk moeten transformeren in een bloemmodel 

met de binnenstad als hart, de stadsdelen als bloembladen en groene 

tussengebieden voor recreatief gebruik. De centrale nerven van de 

bloembladen werden opgevat als zeer ruime, merendeels nieuwe 

radialen met een voorzieningencentrum rond de kruising met de 

rondweg. Dit centrum moest de zelfstandigheid van het stadsdeel 

benadrukken. De levendigheid ervan zou een stimulerende werking 

moeten hebben op de ontwikkeling van de aangrenzende woonwijken 

(zie de afbeeldingen op de volgende pagina).  

 

Het plan voorzag in forse uitbreidingen voor woningbouw in de richting 

van Woensel, Stratum, Gestel en Strijp. De verdeling van de 

bevolkingsgroepen over deze uitbreidingen sloot in grote lijnen aan bij 

de toenmalige tendensen: hoofdzakelijk arbeiders in de noordwestelijke 

stadsdelen Woensel en Strijp, meer woningen voor middenstanders in de 

zuidelijke stadsdelen Stratum en Gestel en welgestelden in de villaparken 

in Stratum en Tongelre. De afzonderlijke wijken werden duidelijk 

begrensd door groen, water en/of hoofdwegen.  

 

Gedetailleerde wijkplannen, dat wil zeggen de concrete invulling van de 

roze vlekken op de kaart, ontbraken in het Algemeen Uitbreidingsplan. 

Wel bestonden er algemene uitgangspunten waaraan de nieuwe wijken 

moesten voldoen. Zo vormde een parochie met circa 6.000 gelovigen in 

de overwegend katholieke stad Eindhoven de vanzelfsprekende en 

vertrouwde eenheid voor de ruimtelijke onderverdeling van de 

stadsdelen in wijken. In aanvulling op de stadsdeelcentra zou elke 

parochie cq. wijk zijn eigen centrum moeten krijgen met een kerk, diverse 

scholen en een voorzieningencentrum, bij voorkeur gesitueerd op een 

markante plek binnen de hiërarchische hoofdstructuur van de wijk zoals 

de kruising van een stedelijke uitvalsweg en een wijkontsluitingsroute. 

Om het parochie- cq. wijkcentrum waren de verschillende woonbuurten 

gedacht, samengesteld uit woningtypen voor alle levensfasen tot en met 

huisvesting voor bejaarden. Rijtjeswoningen voor kinderrijke gezinnen 

waren in aantal het belangrijkste woningtype. Gestapelde portiek- en 

galerijflats – een nieuw fenomeen in Eindhoven na de Tweede 

Wereldoorlog - waren vooral bestemd voor jonggehuwden en kinderloze 

echtparen. Deze stedelijke bebouwing was vooral langs de uitvalswegen 

gedacht om een aantrekkelijke begeleiding van de routes naar het 

centrum te vormen. Kuiper bedacht voor dit monumentale 

bebouwingspatroon de term ‘uitvalswegenarchitectuur’.  
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Schematische weergave van het beoogde bloemmodel 

met de binnenstad als hart, de woonwijken als bloem-

bladen en de nieuwe uitvalswegen als bladnerven. 

Bron: Beekman 1982 

Uitsnede van het Algemeen Uitbreidingsplan uit 1946 naar ontwerp van J.A. Kuiper. De bestaande 

bebouwing is bruin en de nieuw geplande woonwijken zijn als roze vlekken ingekleurd. De 

gedetailleerde invulling van de nieuwe woongebieden ontbreekt. Duidelijk zichtbaar zijn de ringweg en 

de nieuw geplande radiale uitvalswegen.   
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 Gepopulariseerde versie van het aangepaste Algemeen Uitbreidingsplan uit 1950 naar ontwerp van J.A. 

Kuiper. In dit plan zijn meer details opgenomen over de plaats en het soort woningen in de 

uitbreidingsgebieden. Bovendien is een locatie ten noorden van het station gereserveerd voor de 

vestiging van de Technische Hogeschool.  

Schematische weergave van de parochiegedachte. De 

stad is hiërarchisch opgedeeld in stadsdelen, wijken en 

buurten. De grootte van een wijk valt samen met de 

omvang van een parochie met één kerk en diverse 

voorzieningen.  
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Genderdal op topografische kaarten uit 1953 (links) en 1963 (rechts). In 1953 is 

het landelijk gebied nog grotendeels onbebouwd, met uitzondering van een 

complex semi-permanente Maycretewoningen (middenboven). Duidelijk 

herkenbaar is de historische lintbebouwing aan de Hoog- en Laagstraat met 

haaks daarop de smalle en langgerekte kavels tot aan de Gender. In 1963 is de 

nieuwe wijk grotendeels gereed. De contour van Genderdal is op de kaart met 

een oranje lijn aangegeven. De wijk maakte deel uit van een grotere uitbreiding 

(bloemblad, zie pagina 16). De nieuwe hoofdwegen en de verkaveling van de 

woningbouwcomplexen wijken volledig af van de  structuur van de 

landschappelijke ondergrond.  

 

copyright © 2008, Dienst voor het Kadaster en openbare registers, Apeldoorn. 
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G E N D E R D A L   

 

Als uitwerking van het ‘bloemblad’ cq. stadsdeel Gestel presenteerde de 

gemeentelijke afdeling Stadsontwikkeling in 1957 het partieel 

uitbreidingsplan ‘Blaarthem’ voor het gebied tussen de Gender, de 

Hoogstraat en de nieuw geplande ringweg. De gelijkenis met het Bossche 

Plan Zuid I uit 1947 (aan weerszijden van de Pettelaarseweg) verraad de 

invloed en inbreng van het bureau Kuiper, Verhagen & Gouwetor dat ook 

voor het Algemeen Uitbreidingsplan tekende. Het plan werd in november 

1959 vastgesteld en goedgekeurd. Thans heet dit gebied Genderdal.  

Tot halverwege de jaren vijftig was dit een open agrarisch gebied met 

smalle, langgerekte kavels haaks op de Hoogstraat en een kleinschalige 

noodvoorziening in de vorm van een complex betonnen 

Maycretewoningen uit 1946-1947. Het historische lint van de Hoogstraat 

lag volgens de stedenbouwkundigen te excentrisch en was te smal om als 

stedelijke uitvalsweg en hartader voor de nieuwe uitbreiding te gaan 

functioneren. Daarom ontwierpen zij evenwijdig hieraan een nieuwe 

kaarsrechte uitvalsweg met dubbele rijbanen in beide richtingen, 

vrijliggende fiets- en voetpaden en een haakse kruising met de nieuw 

geplande ringweg. De uitvalsweg (Karel de Grotelaan) en de ringweg 

(Limburglaan – Boutenslaan) vormden samen een van de 

structuurdragers van de nieuwe wijk. De kruising van deze stedelijke 

lanen was in 1946 nog gedacht als de plek voor het stadsdeelcentrum 

met een groot rechthoekig plein, maar werd door de toegenomen 

verkeersdruk uiteindelijk uitgevoerd als een verkeersplein. Het belang 

van dit knooppunt op het schaalniveau van de stad werd aan de zuidzijde 

onderstreept door een strook stedelijke voorzieningen met scholen voor 

voortgezet onderwijs en een blokje met winkels, café en restaurant 

(‘Atlanta’).  

 

Aan weerszijden van de Karel de Grotelaan kwam tussen 1955 en 1960 

een nieuwe woonwijk tot ontwikkeling. Ten noorden van de ring werd de 

wijk Hagenkamp afgebouwd. Ten zuiden hiervan verrees de nieuwe wijk 

Genderdal. De wijken Hagenkamp en Genderdal vormden samen één 

bloemblad in het uitbreidingsmodel van Eindhoven. Genderdal vormde 

één parochie, waarvan de kerk (architectenbureau Geenen & Oskam, 

1961-1963), de lagere scholen en twee buurtcentra waren gepland in het 

gebied ten noordwesten van de Karel de Grotelaan. De historische 

bebouwing aan de Hoogstraat en de nieuwbouw ten zuidoosten daarvan 

vormden eveneens een parochie rond de bestaande St. Lambertuskerk en 

een nieuw winkelplein. 

 

De nieuwbouw in Genderdal kwam tot stand op basis van ongeveer tien 

afzonderlijke woningbouwplannen (zie kaart op pagina 38). Ongekend 

voor Eindhoven in die tijd waren de grote omvang van het plangebied en 

de ruime opzet van de wegen en woningbouwcomplexen. Van de ruim 

tachtig hectare was  50% bestemd voor openbare ruimte (straten, 

pleinen, plantsoenen, park, water), 35% voor woningbouw (bijna 

tweeduizend stuks), 8% voor bijzondere bebouwing (merendeels 

scholen) en 7% voor allerlei voorzieningen (winkels, garageboxen, 

bedrijven). In verband met de ligging nabij de nieuwe haven was 81% van 

alle woningen bestemd voor arbeiders en slechts 19% voor 

middenstanders. Ruim de helft werd uitgevoerd als eengezinswoning in 

rijen van wisselende lengtes. De woningen voor grote gezinnen tot elf 

personen kregen een plek rond het centrale plantsoen. Iets minder dan 

de helft van alle woningen werd ondergebracht in portiekflats van 3 en 4 

bouwlagen. De flats waren gedacht aan weerszijden van de Karel de 

Grotelaan. Deze zogenaamde ‘uitvalswegenarchitectuur’ bestond uit 

reeksen middelhoge woongebouwen in open verkaveling en vormde een 

representatieve en stedelijke entree tot de stad. De naoorlogse 

uitbreidingswijken van Rotterdam-Zuid dienden hierbij als voorbeeld. De 

specifieke kenmerken van Genderdal worden behandeld in het hoofdstuk 

‘Analyse’.  
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Uitsnede van een partieel uitbreidingsplan uit 

ca. 1932 voor het gebied rond de nieuwe 

haven tussen Strijp en Gestel. De vet gebogen 

lijn is de Hoogstraat. De voorgestelde 

verkaveling in Genderdal is functioneel en 

regelmatig: de bouwblokken liggen in noord-

zuidrichting ten behoeve van  

een optimale bezonning.  

Bron: Beekman (1982), p. 85. 

 

 

 

 

Het partiële uitbreidingsplan ‘Blaarthem’  

uit 1957 van de afdeling Stadsontwikkeling 

voor het gebied Genderdal. Het plan werd in 

november 1959 vastgesteld en goedgekeurd, 

toen het merendeel van de woningbouw-

plannen in uitvoering of al gereed was. 

bron: secretarie-archief RHCe  
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Schematische weergave van de hoofdopzet 

van Genderdal. Bron: Beekman (1982), p. 181. 

 

Luchtfoto’s uit 1959 van Genderdal in de 

richting van de binnenstad. Rechts het 

historische lint. In het midden de onvoltooide 

Karel de Grotelaan. Links het  afwaterings-

kanaal. De meeste woningen zijn gereed, de 

voorzieningen moeten nog worden gebouwd.  

Bron: RHCe, Aero-Photo Nederland 
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Maycretewoningen met de Lambertuskerk op de achtergrond. Bron: Govers, 2002 Complex Aireywoningen in Genderdal (1975). Bron: RHCe 

         
Flats met gemeenschappelijke tuinen aan de Offenbachlaan (1964). Bron: RHCe De Limburglaan met rechts de Prontowoningen in Hagenkamp (1962). Bron: RHCe 
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W O N I N G B O U W  
 

 

Na de bevrijding had Eindhoven een tekort van ongeveer zesduizend 

woningen. Het duurde enkele jaren voordat de woningbouwproductie 

goed op gang kwam. Wegens gebrek aan geld, materiaal en bouwvakkers 

werd de woningnood aanvankelijk bestreden met noodmaatregelen en 

tijdelijke voorzieningen, zoals het complex van 96 Maycretewoningen in 

het Genderdal. Veel woningzoekenden moesten daarentegen jarenlang 

gedwongen inwonen bij familie of hospita. Een minder benauwende 

wijze van samenwonen was de duplexwoning: een op het oog normale 

eengezinswoning die tijdelijk werd gesplitst in een zelfstandige beneden- 

en bovenwoning met afzonderlijke voordeuren en eigen voorzieningen.  

 

Mede dankzij de Marshallhulp verschoof het accent vanaf 1948 naar de 

bouw van permanente en volwaardige woningen. Door de enorme 

woningnood en het dwingende rijksbeleid kon niet langer worden 

vasthouden aan de voor Eindhoven kenmerkende eengezinswoning in 

traditionele bouwtechniek: bakstenen gevels, houten vloer- en 

kapconstructies, schuine daken met dakpannen. Het aandeel 

eengezinswoningen in de woningvoorraad nam drastisch af ten gunste 

van etagewoningen in portiekflats van drie en vier woonlagen in open 

verkavelingsvormen. Nieuw was ook het fenomeen van 

gemeenschappelijke tuinen rond de flats. Het besloten stadsbeeld met 

gesloten bouwblokken en privé-tuintjes werd vooral langs de 

hoofdwegen ingeruild voor een open stadsbeeld met vrijstaande 

gebouwen los in de collectieve ruimte. ‘Licht, lucht en ruimte’ was het 

credo. De flats langs de drukke hoofdwegen werden opgevat als een 

middelhoge stedelijke rand met daarachter rustige woonbuurten met 

eengezinswoningen. De ruimtebeelden van de middelhoge rand en de 

lage bebouwingsvelden worden uitgewerkt in de paragrafen 

‘ruimtebeeld’ en ‘aanbevelingen’. 

De rijksoverheid controleerde de woningbouw met bindende 

voorschriften en een Bouwplan, waarin Eindhoven jaarlijks een exact 

aantal te bouwen woningen (‘contingenten’) toegewezen kreeg. 

Kwantitatieve overwegingen speelden hierbij jarenlang een 

overheersende rol. De woonkwaliteit schoot er soms ernstig bij in. Onder 

druk van het Rijk werd op grote schaal geëxperimenteerd met industriële 

bouwsystemen om de kosten en de bouwtijd terug te brengen. Dat 

leverde extra contingenten op voor de betreffende gemeente. Bekende 

voorbeelden hiervan in Genderdal en directe omgeving zijn: 

� de 292 Airey-woningen aan de Karel de Grotelaan nabij het 

afwateringskanaal (H.T. Zwiers, 1956): een montagesysteem van 

prefab-onderdelen in beton en staal; 

� de 308 Pronto-portieketagewoningen aan de Karel de Grotelaan ten 

noorden van de Limburglaan (bureau Maaskant & Bouwman): een 

montagesysteem van prefab-onderdelen in grindbeton en een 

bekleding van isolatie en baksteen aan de buitenzijde. 

In veel gevallen bleken dergelijke woningen echter niet significant 

goedkoper of beter dan op traditionele wijze gebouwde huizen, waarop 

vervolgens weer werd teruggegrepen.  

 

Ondanks alle inzet, creativiteit en vernieuwing stond de woningnood in 

de jaren zestig nog altijd bekend als ‘volksvijand nummer één’. De vraag 

naar woningen in Eindhoven nam in een sneller tempo toe dan verwacht 

door de explosieve toename van het aantal huwelijken, de geboortegolf, 

de daling van het sterftecijfer en de groei van de werkgelegenheid in de 

industrie.



                                                                       analyse 

 24 

A N A L Y S E  

           
 

            
 

          



                                                                       analyse 

 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a n a l y s e



                                                                       analyse: hoofdopzet 

 26 

         

Situering en begrenzing van Genderdal.  

Bron: Google Maps 2008 
Luchtfoto van Genderdal met begrenzing. 

Bron: Google Earth 2008 
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H O O F D O P Z E T    

 

situering 

Genderdal ligt aan de rand van het voormalige dorp Gestel in het 

zuidwesten van de gemeente Eindhoven, aan de buitenzijde van de 

stadsring. Het gebied vormt samen met Hagenkamp één van de 

zogenaamde ‘bloembladen’ rond de binnenstad. De Karel de Grotelaan 

werd in de jaren vijftig aangelegd als de ‘nerf’ van het blad. Genderdal 

wordt begrensd door: 

� het tracé van de stadsring met de Limburglaan en de Boutenslaan 

aan de noordzijde; 

� de historische linten van de Hoogstraat, Laagstraat en de 

Blaarthemseweg aan de oost- en zuidzijde; 

� de groene zone aan weerszijden van het Afwateringskanaal en het 

beekdal van de Gender aan de westzijde. 

 

dragers 

Op stedelijk niveau kent het gebied drie structurele dragers, twee 

historische en één recente (zie kaart op de volgende pagina). De 

historische dragers liggen aan de rand van de wijk: het oude lint van de 

Hoogstraat e.o. en het beekdal van de Gender. Het lint ligt buiten het 

onderzoeksgebied en wordt derhalve in dit rapport niet verder 

geanalyseerd. Het beekdal met het afwateringskanaal is na de oorlog 

ingericht als een parkachtige groene zoom. Deze zoom is thans tot ver in 

de wijk voelbaar dankzij de hoge bomen en de groene dooradering van 

de wijk (zie paragraaf ‘groen’). De derde meer recente drager is het 

stedelijke assenkruis van de ring en de radiale uitvalsweg (donkerblauw). 

Deze interne structuur vormt de ruggengraat van Genderdal en verbindt 

de wijk met de stad en de regio. Het ruime profiel, de stevige 

laanbeplanting en de middelhoge bebouwingsranden bepalen het beeld 

van deze drager, die het visitekaartje is van Genderdal in de stad.  

Het lint, het beekdal en de laan vormen niet alleen de structurele dragers 

voor Genderdal maar ook voor het in noordelijke richting daarop 

aansluitende naoorlogse deel van de wijk Hagenkamp. 

 

periodisering 

Het gebied bestaat ruwweg uit twee historisch samenhangende 

deelgebieden (zie kaart op de volgende pagina). De historische 

lintbebouwing langs de Hoogstraat, de Laagstraat en de Blaarthemseweg 

dateert overwegend van voor de Tweede Wereldoorlog. Dit deel valt 

buiten het onderzoeksgebied. De overige bebouwing is na de oorlog tot 

stand gekomen: de woningbouw overwegend complexmatig in de jaren 

vijftig en de voorzieningen merendeels individueel in de jaren zestig 

(meer hierover in de paragraaf ‘bebouwing’).  

Het grootste deel van de naoorlogse wijk met bovendien de meeste 

voorzieningen ligt ten noordwesten van de Karel de Grotelaan en vormt 

een afgerond en samenhangend geheel. Het kleinere deel van de 

naoorlogse wijk tussen de Karel de Grotelaan en het vooroorlogse lint is 

vooral ‘opgehangen’ aan de laan en via verschillende complexen 

eengezinswoningen verbonden met het historische lint.  
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De structurele dragers van Genderdal op stedelijk niveau:  

� het oude lint van de Hoogstraat e.o. (oranje); 

� het beekdal van de Gender (groen); 

� het assenkruis van de ring en de radiale uitvalsweg (donkerblauw). 

De grijs ingekleurde gebouwen vallen binnen het onderzoeksgebied. 

 

De periodisering van Genderdal op hoofdlijnen:  

� de overwegend vooroorlogse lintbebouwing aan de Hoogstraat, de 

Laagstraat en de Blaarthemseweg (oranje); 

� de naoorlogse bouw uit overwegend de periode 1955-1965  (groen). 
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Het historische lint als structurele 

drager: de Blaarthemseweg in de 

richting van de Hoogstraat. 

 

 

 

 

 

 

 

Het afwateringskanaal, de Gender en 

de groene zoom als structurele 

drager aan de noordoostelijke grens 

van Genderdal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het naoorlogse assenkruis van 

stedelijke hoofdwegen als structurele 

drager: de Karel de Grotelaan (l en m) 

en de Limburglaan (r). 
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Functionele orde van de hiërarchische verkeersstructuur, bestaande uit: 

� stadswegen (zwart dik); 

� wijkontsluitingswegen (blauw); 

� buurtontsluitingswegen (groen); 

� woonstraten (zwart dun).  

 

De ruimtelijke orde bestaat uit een weefsel van 

lange evenwijdige lijnen (zwart) en korte 

gebroken dwarsverbanden (rood). Beide 

patronen in het weefsel dragen bij aan de 

herkenbaarheid en oriëntatie in de wijk en een 

vloeiende overgang naar de langgerekte 

vooroorlogse structuur. 
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V E R K E E R S S T R U C T U U R   
 

 

De bereikbaarheid met de auto kreeg in Genderdal voor het eerst veel 

aandacht. De verkeersstructuur is hiërarchisch opgezet en ingericht. 

Hieraan is tot op heden weinig veranderd. De verkeersstructuur bestaat in 

hoofdzaak uit: 

1. stadswegen; 

2. wijkontsluitingswegen; 

3. buurtontsluitingswegen; 

4. woonstraten.  

 

Tot de stadswegen behoren het tracé van de Limburglaan – Boutenslaan 

(stadsring) aan de noordzijde van de wijk, en de Karel de Grotelaan 

(radiale uitvalsweg) dwars door de wijk. Deze structuur verbindt 

Genderdal met de andere stadsdelen en het buitengebied en is daarom 

ruim opgezet met dubbele rijbanen aan weerszijden van een 

middenberm en gescheiden fietspaden en trottoirs. De kruising is 

ontworpen als een ruim verkeersplein (rotonde) met plantsoenen. De 

omringende bebouwing begeleidt de structuur maar markeert niet echt 

het belang van dit stedelijke knooppunt. Op enige afstand fungeert de 

toren van de Lambertuskerk als een blikvanger.  

 

De belangrijkste wijkontsluiting bestaat uit een lus die op twee plaatsen 

de Karel de Grotelaan kruist: de Mendelssohnlaan en Donizettilaan ten 

oosten en de Grieglaan en Glinkastraat ten westen hiervan. De kruisingen 

vormen de hoofdentrees tot de wijk. Dat heeft alleen bij het 

Brucknerplein een ruimtelijke en architectonische vertaling gekregen in 

de vorm van een parkeerplein met voorzieningen daaromheen. Het plein 

vormt ruimtelijk één geheel met het voorplein van de kerk, waarvan de 

klokkentoren als blikvanger fungeert. De lusvormige wijkontsluiting 

koppelt de belangrijkste voorzieningen aan elkaar (kerk, scholen, 

winkelcentra), legt een verbinding tussen de twee wijkhelften en staat in 

verbinding met het historische lint Blaarthemseweg – Hoogstraat 

(voorheen de belangrijkste verkeersroute in het gebied).   

 

Aan weerszijden van de Karel de Grotelaan en evenwijdig hieraan liggen 

de buurtontsluitingswegen. Deze verbinden de verschillende 

woonbuurten met elkaar en sluiten aan op de lusvormige wijkontsluiting. 

Hierdoor konden ventwegen langs de Karel de Grotelaan grotendeels 

achterwege blijven.  

 

De overige straten in het gebied zijn opgevat als ‘klassieke’ rechte 

woonstraten of meer moderne lussen en (doodlopende) woonpaden. De 

woonstraten hebben in tegenstelling tot alle andere wegen geen asfalt 

maar een klinkerbestrating. Bovendien zijn in deze straten talrijke 

verkeersremmende maatregelen en parkeervoorzieningen toegevoegd.  

Deze hiërarchisch onderverdeelde structuur komt voort uit een 

functionele en rationele benadering van het verkeersvraagstuk.  

 

Daarnaast is nog een ander, minder manifest weefsel van belang voor de 

ruimtelijke structuur in Genderdal. Dat is het patroon van lange 

doorgaande lijnen evenwijdig aan het historische lint van de Hoogstraat 

en het beekdal van de Gender, en het patroon van de overwegend korte 

en gebroken dwarsverbindingen haaks daarop. Beide ongelijkwaardige 

patronen in de ruimtelijke orde zijn van groot belang voor de oriëntatie 

en de herkenbaarheid in de wijk. 

 

N.B. In de beleving wordt de verkeersstructuur niet afzonderlijk ervaren, 

maar juist in onderlinge ruimtelijke samenhang met het groen en de 

bebouwing. Het op elkaar inwerken van de verschillende deelaspecten 

wordt uitgewerkt in de paragrafen ‘ruimtebeeld’ en ‘aanbevelingen’.   
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stadswegen:  

Karel de Grotelaan (l en m) 

  Limburglaan (r) 

 

 

 

 

wijkontsluitingswegen: 

Mendelssohnlaan in de richting  

van het Brucknerplein (l) 

Brucknerplein met  

de parochiekerk (m)  

Donizettilaan bij het 

buurtwinkelcentrum (r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buurtontsluitingsweg: 

Schubertlaan in verschillende 

richtingen (l, m en r) 
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buurtontsluitingsweg: 

Offenbachlaan in verschillende 

richtingen (l, m en r) 

 

 

 

 

 

 

 

woonstraten: 

Airey-buurt (l) 

Vivaldistraat (m) 

Chopinlaan (r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

woonstraten: 

doodlopend gedeelte Vivaldistraat (l) 

hofje aan de Mendelssohnlaan (m) 

woonpad Ravelstraat (r) 
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De hiërarchisch opgezette groenstructuur bestaat uit: 

� openbaar groen (donkergroen); 

� bomenlanen (zwarte lijnen en stippellijnen); 

� gemeenschappelijke tuinen (lichtgroen); 

� private tuinen (geel). 

Het openbare groen en de bomenlanen vallen 

grotendeels samen met de structurele dragers 

van de wijk. In het hart van de wijk is een 

‘groene long’ toegevoegd. De gemeenschap-

pelijke tuinen vallen samen met de 

middelhoogbouw en de private tuinen met de 

eengezinswoningen. 
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G R O E N    

 

De helft van het grondoppervlak in Genderdal is bestemd voor openbare 

ruimte. Hiervan is bijna de helft gereserveerd voor openbaar groen. De 

groenstructuur is hiërarchisch opgezet en bestaat in hoofdzaak uit: 

1. openbaar groen; 

2. bomenlanen; 

3. gemeenschappelijke tuinen; 

4. private tuinen. 

 

Het openbare groen bestaat uit een ‘groene zoom’ langs het 

Afwateringskanaal en het beekdal van de Gender, en een ‘groene long’ in 

het hart van de wijk. Beide elementen zijn via twee groene wiggen met 

elkaar verbonden. De zoom heeft een parkachtige inrichting met wandel- 

en fietspaden en loopt in noordoostelijke richting door langs de wijk 

Hagenkamp. De beide uiteinden hebben aan groen en openbaar karakter 

ingeboet door de bouw van kantoren (noordzijde) en woontorens 

(zuidzijde). Ter plaatse is een groot deel van het maaiveld geprivatiseerd 

en omheind met hagen. De centrale groene long is ingericht als een 

speelveld van gras waarin schoolgebouwen als losse objecten zijn 

geplaatst. De nieuwbouwwoningen in het midden van de long wijken af 

van dit principe, waardoor de groene long niet meer als één doorlopend 

geheel wordt ervaren.   

 

Stevige bomenlanen begeleiden de belangrijkste dragers cq. wegen in 

de wijk. De stadswegen ontlenen hun voorname uitstraling mede aan de 

laanbeplanting: een dubbele rij platanen aan weerszijden van de 

Limburglaan en een enkele rij bomen aan weerszijden van de Karel de 

Grotelaan (ter plaatse van het Aireycomplex onderbroken). De bomenrij 

in de middenberm van laatstgenoemde laan is niet oorspronkelijk. De 

bomenlanen langs het Afwateringskanaal, de wijkontsluitingslus en de 

Offenbachlaan zijn meer gefragmenteerd. Daarnaast spelen ook de 

volgroeide solitaire bomen in het openbare groen en de 

gemeenschappelijke tuinen een belangrijke rol in het ruimtebeeld. De 

bomen in de overige straten zijn vooral van belang vanwege de voor 

Eindhoven kenmerkende grote soortendiversiteit. 

 

De gemeenschappelijke tuinen rond de portiekflats zijn ruim opgezet 

en presenteren zich – afhankelijk van de oriëntatie van de verkaveling op 

de zon - naar de Karel de Grotelaan en de evenwijdig hieraan gelegen 

buurtontsluitingen (ook in de Hagenkamp ten noorden van de ring). Deze 

wegen hebben een zeer groene uitstraling met verrassende doorzichten 

dankzij de open stroken- en haakverkaveling van de flats. Het beheer van 

de gemeenschappelijke tuinen is op orde. De kwaliteit van de inrichting 

wisselt van sober en leeg tot uitbundig en vol.  

 

In het ‘binnenwerk’ van Genderdal – de complexen eengezinswoningen 

tussen de structuurdragers – bepalen vooral de privé-tuinen het groene 

karakter van de wijk. De meeste woningen hebben een voortuin met 

uitzondering van enkele rijen aan de schaduwzijde van een straat of 

achter een plantsoen. De kwaliteit van de inrichting wisselt sterk van 

keurige siertuinen tot versteende parkeerplaatsen. Hetzelfde geldt voor 

de erfscheidingen. Door de open verkavelingsvormen doet ook het groen 

van de achtertuinen mee in het beeld. De kwaliteit van de 

achtererfscheidingen wisselt eveneens sterk van ingetogen mee-

ontworpen gemetselde tuinmuren tot slecht onderhouden schuttingen.  

 

N.B. In de beleving wordt het groen niet afzonderlijk ervaren, maar juist in 

onderlinge ruimtelijke samenhang met de verkeersstructuur en de 

bebouwing. Het op elkaar inwerken van de verschillende deelaspecten 

wordt uitgewerkt in de paragrafen ‘ruimtebeeld’ en ‘aanbevelingen’.   
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De ‘groene zoom’ langs  

het Afwateringskanaal en  

het beekdal van de Gender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ‘groene long’  

midden in de wijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomenlanen aan weerszijden van  

de Karel de Grotelaan en  

de Limburglaan. 
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gemeenschappelijke tuinen  

rond de portiekflats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plantsoenen tussen de 

eengezinswoningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

private voortuinen bij de 

eengezinswoningen. 
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woningbouwcomplexen 

 

1.  90 eengezinswoningen 

 (Gemeentewerken Eindhoven, 1956) 

2.  280 portiek-etagewoningen en 30 

garages voor Co.op Bouwvereniging ‘Beter 

Wonen’ 

(bureau Vermeer & Van Herwaarden 1957) 

3.  eengezinswoningen voor 

Bouwvereniging ‘Gestel’  

(architect B. Clement) 

4.  195 eengezinswoningen, 28 

bejaardenwoningen, 34 garages, 28 winkels 

en 1 knutselruimte voor 

Woningbouwstichting ‘Gestel’ 

(architectenbureau Geenen & Oskam, 1956) 

5.  96 portiek-etagewoningen voor 

Woningstichting H.H. van Lotharingen  

(Philips Woningbouwbureau, 1959) 

6.  99 portiek-etagewoningen  

(Philips Woningbouwbureau, 1960) 

7.  104 eengezinswoningen voor de 

Vereniging ‘Volkshuisvesting’  

(Philips Woningbouwbureau, 1956) 

8.  292 montagewoningen in het 

Aireysysteem waarvan 54 gestapeld 

(architect H.T. Zwiers, 1956) 

9.  portiekflats in continubouw  

(architect H. Maaskant, 1957) 
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B E B O U W I N G   
 

 

De bebouwing in Genderdal is pluriform qua ouderdom, 

verschijningsvorm, bestemming en bezit. Om grip op de bebouwing te 

krijgen wordt hierna onderscheid gemaakt in: 

1. bouwstromen; 

2. bouwhoogtes; 

3. functies; 

4. eigendom; 

5. architectuur. 

 

De bouwstromen vallen grofweg uiteen in de structurele bouw van de 

wijk in de periode 1955-1965 en de incidentele nieuwbouw uit de laatste 

decennia. De eerste bouwstroom is in een betrekkelijk korte periode 

gerealiseerd en bestaat voor wat betreft de woningbouw uit negen 

deelprojecten (zie kaart hiernaast).  

 

In de bebouwing is bewust gevarieerd met de bouwhoogtes. De 

middelhoge portiekflats, scholen en kantoren vormen een stedelijke rand 

langs de hoofdwegen en een coulisse voor de laagbouw daarachter. 

Halverwege de Schubertlaan is een tussenvorm gerealiseerd van 

eengezinshuizen van drie woonlagen met een kap als overgang tussen 

middelhoog en laag. Hoogbouw van meer dan vier bouwlagen is beperkt 

tot een galerijflat en drie woontorens in de groene zoom. Deze hogere 

elementen fungeren als blikvanger, evenals het Grafisch Lyceum aan de 

rotonde en de hoge klokkentorens van de parochiekerken. De 

haakverkaveling van de middelhoogbouw is ten zuiden van de 

Offenbachlaan doorgezet in de laagbouwwoningen, als ruimtelijke 

overgang naar de vooroorlogse laagbouw rond de Hoogstraat. 

 

Qua functies ligt het accent in Genderdal sterk op wonen, vooral voor 

arbeiders en in mindere mate voor middenstanders. Verbijzondering zijn 

het blok ‘werkwoningen’ aan het Brucknerplein en de 

bejaardenwoningen aan de Galuppistraat en de Donizettilaan 

(nieuwbouw). Daarnaast is er veel ruimte gereserveerd voor scholen, 

zowel voor lager onderwijs aan meisjes (gesloopt) en jongens in de wijk 

als voor stedelijke onderwijsvoorzieningen aan de rand van de wijk. Aan 

de stadsring werden in de jaren zestig een Grafische Bedrijfsschool, een 

Middelbare Kunstnijverheidsschool, een HTS en een Protestants Lyceum 

gebouwd. De voorwaarde van het gemeentebestuur om te streven naar 

een stedenbouwkundig en architectonisch geheel heeft geresulteerd in 

een reeks vrijstaande en individueel vormgegeven scholen in het groen. 

De overige voorzieningen zijn beperkt tot twee kleine buurtcentra omdat 

Genderdal gebruik kon maken van de bestaande voorzieningen aan de 

Hoogstraat, die bovendien werden uitgebreid met een winkelplein. De 

buurtcentra liggen aan de uiteinden van de groene long, nabij de 

kruisingen van de wijkontsluiting met de Karel de Grotelaan. De winkels 

van het zuidelijke buurtcentrum zijn samen met de parochiekerk en een 

rijtje werkwoningen gegroepeerd rond een plein. Achter de kerk staat de 

voormalige knutselruimte annex noodkerk. 

 

In de eigendomsverhoudingen ligt het accent sterk op het bezit van vier 

woningcorporaties. Zij beheren vrijwel alle woningen in Genderdal. Het 

complex eengezinswoningen ten zuiden van de groene long is hierop de 

belangrijkste uitzondering. Aan de wijze van gevelrenovatie van vooral 

de portiekflats is de verdeling over de corporaties duidelijk herkenbaar.  

 

N.B. In de beleving wordt de bebouwing niet afzonderlijk ervaren, maar 

juist in onderlinge ruimtelijke samenhang met de verkeers- en 

groenstructuur. Het op elkaar inwerken van de verschillende 

deelaspecten is uitgewerkt in de paragrafen ‘ruimtebeeld’ en 

‘aanbevelingen’.
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Laag, middelhoog en hoog: 

� een stedelijke rand van middelhoge portiekflats, scholen en kantoren langs 

de hoofdwegen (oranje); 

� complexen laagbouwwoningen in het ‘binnenwerk’ van de wijk (geel); 

� hoge galerijflat, woon- en kerktorens als blikvangers (blauwe sterren). 

Functies: 

� de belangrijkste bestemming in Genderdal is wonen (oranje); 

� twee buurtcentra met winkels, scholen en een kerk op goed bereikbare 

plekken in de verkeersstructuur (roze); 

� scholen voor middelbaar en voortgezet onderwijs aan de stadsring (blauw); 

� kantoren aan de overzijde van de Gender hebben geen directe relatie met 

Genderdal (paars).  
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Eigendom: 

� de meeste woningen zijn gebouwd door en nog steeds in handen van 

woningcorporaties: Woonbedrijf (rood), Stichting Trudo (oranje), Wooninc. 

(donkerblauw) en Domein (lichtblauw); 

� van de overige bebouwing (grijs) zijn de woningen in particuliere handen.  

Oud en nieuw: 

� het merendeel van de bebouwing in Genderdal behoort tot het 

oorspronkelijke plan en dateert uit de jaren vijftig en zestig (grijs); 

� enkele lege kavels zijn later alsnog ingevuld en enkele gebouwen zijn 

gesloopt ten behoeve van nieuwbouw (rood); 

� de nieuwbouw bestaat uit woningbouw (complex van vijf woontorens en 

enkele individuele projecten), kantoren en een school.  
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bouwstijlen op hoofdlijnen: 

moderne architectuur (rood) 

traditionalistische architectuur (blauw) 

gemengde bouwtrant (geel) 

nieuwbouw (groen) 

uitvalswegenarchitectuur (pijlen) 
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De architectuur in Genderdal kent verschillende verschijningsvormen. 

Afgezien van enkele recente nieuwbouwprojecten draagt het merendeel 

van de gebouwen de kenmerken van de jaren vijftig en zestig 

architectuur. Deze oorspronkelijke bebouwing valt stilistisch in hoofdzaak 

uiteen in drie groepen.  

 

Allereerst de zogenaamde uitvalswegenarchitectuur langs de 

stadswegen: een stedelijke, middelhoge rand van portiekflats. De 

modernistische architectuur hiervan wordt gekenmerkt door een 

functioneel verband tussen vorm, plattegrond, constructie en 

materiaalgebruik: orthogonale vormen met platte daken, heldere 

constructies met zichtbare betonnen onderdelen, alzijdige volumes 

(transparante langsgevels, gesloten kopgevels) met een vrije indeling, 

prefab-onderdelen en moderne materialen. Beton, staal, glas, hout en 

baksteen zijn overwegend zakelijk toegepast en ingetogen gedetailleerd 

wat leidt tot een grafisch effect. De nadruk ligt op het regelmatige 

weefsel van lijnen, rasters en/of kaders, de herhaling van identieke 

gevelelementen en de plasticiteit als gevolg van licht-donkercontrasten. 

Ornamenten zijn niet toegevoegd, maar de decoratieve werking gaat uit 

van bijvoorbeeld de specifieke roedenindeling van de puien, de ritmiek in 

het gevelweefsel of een patroon in het metselwerk. Binnen deze groep 

vormen de stedelijke onderwijsvoorzieningen aan de stadsring een 

verbijzondering vanwege de individuele vormgeving en de oriëntatie op 

de wijk in plaats van op de stadswegen (m.u.v. het Grafisch Lyceum).  

 

De tweede groep wordt gevormd door de verschillende complexen 

eengezinswoningen in het binnenwerk van de wijk, gesitueerd in de 

luwte achter de stedelijke rand en in aansluiting op de vooroorlogse 

bebouwing rond de Hoogstraat. De traditionalistische architectuur 

hiervan wordt in hoofdzaak gekenmerkt door archetypische vormen en 

vertrouwde typologieën in een ambachtelijke en eenvoudige 

baksteenarchitectuur met gesloten gevels waarin ramen en deuren als 

gaten zijn uitgespaard, nadruk op de entree, spaarzame accenten in het 

metselwerk en pannen zadeldaken. Aan het gevelbeeld ligt één thema 

ten grondslag met per rijtje of buurtje kleine variaties in de compositie, 

het materiaalgebruik en/of de detaillering (eenheid in verscheidenheid). 

Verdiepte entrees, deur- en vensterlijsten, Franse balkons en lisenen 

zorgen voor plasticiteit in de gevels. Spaarzame ornamentiek zoals 

siermetselwerk voegt zich onopvallend in het gevelbeeld. Qua typologie 

van de woningen en de verkaveling voegt de Aireybuurt zich binnen deze 

groep. De bouwtechniek en de materialisering zijn evenwel opvallende 

verbijzonderingen, die voortkomen uit de manier waarop de traditionalist 

Zwiers een bijdrage wilde leveren aan het oplossen van de woningnood.  

 

De derde groep onderscheidt zich van de vorige twee omdat het solitaire 

gebouwen met een bijzondere functie betreft: H.H. Hartenkerk (Geenen & 

Oskam, 1962), scholen voor lager onderwijs, knutselruimte. De 

gemengde bouwtrant hiervan wordt gekenmerkt door wisselende 

combinaties van traditionalistische vormentaal en modernistisch idioom, 

waarin gesloten en open, baksteen en beton, representativiteit en functie, 

materiaal en ruimtebesef harmonieus samengaan in eigentijdse vormen 

en/of monumentaliteit.  

 

Bij de renovatie- en nieuwbouwprojecten zijn kleur, materiaal en vorm 

veel nadrukkelijker en meer op incidentele en individuele basis toegepast 

dan in de jaren vijftig en zestig het geval was. Het zijn opvallende en fris 

ogende gebouwen geworden, maar tegelijkertijd is bij enkele gebouwen 

het gevelbeeld verschraald, zijn ensembles uiteengevallen en worden 

gebouwen in de directe omgeving grauw en weggedrukt. Het 

samenhangende architectonische beeld dreigt te versnipperen ook door 

particuliere ingrepen en onderhoudswerkzaamheden. Zo hebben 

Wooninc. en Domein bij de renovatie van complex 2 beide gekozen voor 

kunststof onderdelen, maar de kleurstelling en de gevelbehandeling 

lopen sterk uiteen. In complex 9 heeft het Woonbedrijf recentelijk 

gekozen voor hoogwaardige verbouw, terwijl Trudo de portiekflats in het 

zelfde complex heeft opgeknapt.
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traditionalistische architectuur  

in ambachtelijke (l en m)  

en industriële gedaantes (r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

moderne constructies en typologieën 

gecombineerd met  

traditionele materialen en vormen  

in een gemengde bouwtrant 

  

 

 

 

 

 

 

 nadruk op het regelmatige  

patroon van lijnen, vlakken en 

uniforme gevelelementen in de 

modernistische architectuur 
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vrijwel elk gebouw heeft een 

verbijzondering in de vorm van een 

opvallend raam, balkon, ornament of 

gevelpatroon 

 

 

 

 

renovaties in verschillende gedaantes: 

l: uitbouwen en tuinmuurtjes in afwijkende 

betonsteen en kunststof ramen met 

houten luiken in de Aireybuurt 

m: kunststof en eigentijds kleurgebruik aan 

de Offenbachstraat 

r: uitbouwen, stuc en eigentijdse 

materialen aan de Rachmaninowlaan 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwbouw in eigentijdse kleuren, 

materialen en vormen aan de  

Donizettilaan (l) 

Smetanalaan (m) 

Rachmaninowlaan (r) 
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R U I M T E B E E L D  

 

In de vorige paragrafen is Genderdal vooral sectoraal geanalyseerd vanuit 

de deelaspecten hoofdopzet, verkeer, groen en bebouwing. In de 

beleving van de wijk werken die deelaspecten natuurlijk onderling op 

elkaar in. De verkeersweg, de bomenlaan, het plantsoen en de flat 

worden niet afzonderlijk van elkaar ervaren, maar juist in hun onderlinge 

ruimtelijke samenhang. Met andere woorden: hoe verhouden de 

sectorale analyses zich tot elkaar op een specifieke plek?  

 

Om inzicht te krijgen in de integrale ruimtelijke beleving zijn de sectorale 

analysekaarten over elkaar heen geschoven, gecombineerd en 

geconfronteerd met de bevindingen in het veld. Dat leverde in hoofdzaak 

vier samenhangende deelgebieden op met elk een eigen en 

karakteristiek ruimtebeeld. Deze worden hierna gepresenteerd. 

Onderscheiden zijn: 

1. het historische lint Blaarthemseweg - Hoogstraat e.o. (valt buiten het 

onderzoeksgebied en wordt derhalve niet verder uitgewerkt); 

2. de stadswegen Karel de Grotelaan en Limburglaan met 

aangrenzende bebouwing; 

3. de bebouwingsvelden met de complexen eengezinswoningen rond 

de centrale ‘groene long’; 

4. het bebouwingsveld met het complex Aireywoningen. 
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Het deelgebied rond de stadswegen  

Karel de Grotelaan en Limburglaan  

is qua ruimtebeeld een combinatie van: 

 

de stadsring en de uitvalsweg als 

structurele drager uit de hoofdopzet; 

 

de stads- en buurtontsluitingswegen  

als evenwijdige lijnen 

uit de verkeersstructuur; 

 

de bomenlanen en de 

gemeenschappelijke tuinen uit de 

groenstructuur; 

 

de middelhoogbouw 

en de blikvangers   

uit de kaart bebouwingshoogtes.  
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Het deelgebied bestaat in hoofdzaak uit langgerekte 
bebouwingsvelden met een open verkaveling in haken en stroken 
(links). De middelhoge bebouwingsranden begeleiden de stadsas, ook 
ten noorden van de ring buiten het onderzoeksgebied. Opvallend is 
de asymmetrie in de verkaveling aan weerszijden van de Karel de 
Grotelaan: enerzijds ingegeven door een optimale oriëntatie van de 
blokken op de zon en anderzijds door het streven naar een dynamisch 
stadsbeeld. Deze dynamiek wordt versterkt door de dieptewerking 
van de gemeenschappelijke tuinen (midden) en de diagonale 
doorzichten over de gemeenschappelijke tuinen of tegen een reeks 
kopgevels in verstaffeling (rechts).  
Aan de westzijde van de laan openingen naar de wijk, ook ter plaatse 
van het Brucknerplein voor de parochiekerk (een vergelijkbare situatie 
bevindt zich aan de Offenbachlaan).  

 

Aan de oostzijde van de laan een meer gesloten rand met een 
afwisseling van koppen en strekken die de ruimte ritmeren (een 
vergelijkbare situatie bevindt zich aan de Schubertlaan). De zorgvuldig 
gekozen plekken voor de bomen versterken hier het beeld: telkens 
één of twee bomen recht voor de kopgevels en midden in de 
openingen tussen de blokken.  
Het straatprofiel van de Karel de Grotelaan is in essentie symmetrisch. 
Aan weerszijden van een groene middenberm bevinden zich een 
dubbele rijstrook, een smalle groene berm, een ventweg of vrijliggend 
fietspad, een groene berm met bomenrij, een voetpad, 
gemeenschappelijke tuinen en middelhoogbouw. In het ruime en 
duidelijk gelede straatprofiel hebben de automobilist, de fietser, de 
voetganger en de bewoners dus ieder hun eigen plek, duidelijk 
afgebakend door de groenstroken en de bomenlanen (foto’s). 

bebouwingsvelden en verkaveling (semi) openbare ruimte oriëntatie 
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Dieptewerking met open zicht in de wijk aan 

de westzijde van de Karel de Grotelaan (l) 

Gesloten rand met een afwisseling van 

strekken en koppen cq. bomen 

aan de oostzijde van de laan (r) 

zie ook p.72-73 

Dichte kopgevels markeren de contouren  

van het blok en ritmeren het straatbeeld: 

onder een schuine hoek in de Schubertlaan (l) 

haaks in de Offenbachlaan (r) 

zie ook p.74-75 
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Dubbele bomenlanen aan weerszijden 

van de Limburglaan. Pluriform beeld van 

solitaire schoolgebouwen aan de 

zuidzijde (l) en een uniform beeld bij de 

uitvalswegen-architectuur aan de 

noordzijde (r). 

Dankzij groenstroken, plantsoenen en 

bomenlanen hebben alle weggebruikers 

hun eigen plek in het straatprofiel (l).  

De continuïteit hiervan is onderbroken ter 

plaatse van het Aireycomplex (r). 
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Het deelgebied van de bebouwingsvelden 

met  eengezinswoningen rond de centrale 

‘groene long’  is qua ruimtebeeld vooral  

een combinatie van: 

 

de groene zoom van het Gender beekdal  

als een van de structurele drager  

uit de hoofdopzet; 

 

het weefsel van lange parallelle lijnen  

en korte gebroken dwarsverbanden 

 uit de (verkeers)structuur; 

 

het openbare groen en de plantsoenen  

 uit de groenstructuur; 

 

de gestempelde verkaveling  

met eengezinswoningen 

uit het kaartbeeld bebouwing. 
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Het deelgebied bestaat in hoofdzaak uit een stempel-verkaveling van 
rijtjes eengezinswoningen in geopende bouwblokken (lb). Met slechts 
een beperkt aantal thema’s in de verkaveling (aaneenschakeling van 
kleine ruimtes die naar buiten openen: ‘vensters’) en enkele varianten 
in de bebouwing (goed verzorgde gevelcomposities en details) is een 
aangename afwisseling in het totaalbeeld ontstaan (foto’s): 
wisselende variaties op een zelfde thema die telkens terugkeren. De 
lange geknikte lijnen hebben korte zichtlijnen; de korte 
dwarsverbanden bieden zicht op de groene omgeving.  

 

De buurten zijn op verschillende manieren ruimtelijk verbonden met 
de groenstructuur van de zoom en de long: via hofjes en plantsoenen, 
door de verstaffelde verkaveling aan de rand en de korte zichtlijnen in 
de dwarsrichting (lo, rb). De overgangen zijn door hagen, 
‘schaamgroen’ en bomen zorgvuldig vormgegeven. Opvallend is de 
asymmetrie in de verkaveling aan weerszijden van de straten en de 
grote groenelementen: strekken aan de ene en een reeks kopgevels 
aan de andere zijde (ro).  

bebouwingsvelden en verkaveling (b) 

oriëntatie (o) 

(semi) openbare ruimte (b) 

randen (o) 
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De korte dwarsverbanden in de structuur 

bieden vrij zicht op de groene zoom  

en/of de centrale groene long  

met de schoolgebouwen: de buurt  

opent zich naar de omgeving. 

Het straatbeeld is symmetrisch met 

langsgevels aan weerszijden. 

Aan het gevelbeeld ligt één thema ten 

grondslag met per rijtje of buurtje kleine 

variaties in de compositie, het 

materiaalgebruik en/of de detaillering 

(eenheid in verscheidenheid). 

De lange lijnen in de structuur 

zijn enigszins geknikt waardoor 

gebouwen in de zichtas schuiven: 

besloten ruimtebeeld. Het straatbeeld is 

asymmetrisch met langsgevels aan de 

ene en kopgevels aan de andere zijde.  
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Ook bij grote eenheden zoals de centrale 

groene long is het beeld asymmetrisch 

met langsgevels aan de ene kant 

(continuïteit van de wand) en kopgevels 

aan de andere zijde (ritmering door 

kopgevels). Dankzij de open en vlakke 

inrichting heeft de ‘long’ een verbindend 

effect op de buurten aan weerszijden. 

Door groene wiggen, plantsoenen en 

hofjes zit de buurt ruimtelijk mooi vast 

aan de openbare groenstructuur. De 

overgangen zijn zorgvuldig vormgegeven 

door hagen, ‘schaamgroen’, bomen en 

een verstaffelde verkaveling met een 

ritme van kopgevels (de witte aanbouw 

op de linker foto is een verstoring). 

Dankzij de parkachtige inrichting met een 

groot aantal bomen werk de zoom als een 

duidelijke rand. 
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Het deelgebied van het bebouwingsveld  

met het complex Aireywoningen 

 is qua ruimtebeeld vooral  

een combinatie van: 

 

de groene zoom van het Gender beekdal  

als een van de structurele drager  

uit de hoofdopzet; 

 

het patroon van korte gebroken 

dwarsverbanden, de buurtontsluitingsweg  

en de Karel de Grotelaan  

uit de (verkeers)structuur; 

 

het openbare groen en de plantsoenen  

 uit de groenstructuur; 

 

de (gestempelde) verkaveling  met 

eengezinswoningen en enkele blikvangers. 
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 Het deelgebied bestaat in hoofdzaak uit gestempelde wooneenheden 
met overwegend rijtjes eengezinswoningen in geopende 
bouwblokken (l). De woningen zijn georiënteerd op een straat of 
woonpad, en staan evenwijdig hieraan. Het stratenplan heeft een 
eenvoudig gridpatroon met verschuivende assen en licht gebogen 
woonstraten (m). De wigvormige plantsoenen aan de westzijde 
leggen een relatie naar de groene zoom. 

De buurtontsluiting Schubertlaan fungeert als ruggengraat van de 
buurt en ziet uit op de klokkentoren van de parochiekerk (r). Omdat de 
dwarsverbanden aan weerszijden hiervan iets ten opzichte van elkaar 
zijn verschoven, is het beeld besloten van buiten naar binnen. De 
open zichtrelaties van binnen naar de groene zoom zijn gedeeltelijk 
dichtgezet door hoge nieuwbouw.   

bebouwingsvelden en verkaveling (semi) openbare ruimte oriëntatie 
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blikvangers op de uiteinden  

van de buurtontsluitingsweg (Schubertlaan) 

aan de buitenranden van de buurt 

besloten stadsbeeld  

van buiten naar binnen (l) 

open zichtrelaties op de omgeving  

van binnen naar buiten (r) 
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besloten introvert stadsbeeld in de buurt (l) 

en een gestaffelde verkaveling met 

plantsoenen als geleidelijke overgang  

naar de groene zoom (r): de inrichting van 

de plantsoenen en de overgang ervan naar 

de woningen zijn aan de magere kant 

recent toegevoegde blikvangers aan de 

buitenrand van de buurt zetten de open 

zichtrelaties naar de omgeving dicht en 

‘koeken vast’ aan de oudbouw 
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C O N C L U S I E S  
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c o n c l u s i e s 
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schematische ’waarderingskaart’ met  

de belangrijkste kwaliteiten 

voor zover aan te geven op een kaart 
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W A A R D E R I N G   
 

 

Genderdal is een typische woonwijk uit de jaren vijftig en zestig met 

bijzondere kwaliteiten. Deze zijn niet allemaal op een kaart aan te geven, 

daarom is dat op hoofdlijnen en met iconen gedaan. 

 

In sociaal-maatschappelijk opzicht is de wijk een sprekend en goed 

bewaard voorbeeld van de parochiegedachte. De omvang van de wijk en 

de groepering van enkele woonbuurtjes rond een centraal 

parochiecentrum (kerk, school, winkels, plein) zijn hiervan de fysiek 

ruimtelijke vertaling. Het gave kerkgebouw is bovendien in 

architectonisch opzicht een opmerkelijke verbijzondering in de wijk 

dankzij de sculpturale hoofdvorm en de hoge klokkentoren (blikvanger 

met zichtlijnen).  

 

In stedenbouwkundig opzicht vormt de wijk een karakteristieke en 

duidelijk herkenbare uitwerking van het bloemvormige 

uitbreidingsmodel van Eindhoven, waarbij Genderdal het bloemblad 

vormt, de Karel de Grotelaan de centrale bladnerf, het oude lint van de 

Hoogstraat de historische begrenzing aan de oostzijde en het beekdal 

van de Gender de natuurlijke begrenzing aan de westzijde. De drie 

genoemde structuurdragers zijn als zodanig duidelijk herkenbaar en 

hebben ieder een geheel eigen karakter en ruimtebeeld. De heldere 

hoofdopzet met verschillende sferen in de structuurdragers is een unieke 

kwaliteit. 

 

Ook in functioneel opzicht is de structuur helder: een hiërarchisch 

opgebouwd stratenpatroon met logische routes en aansluitingen en 

vanzelfsprekende locaties voor de voorzieningen op stads- en wijkniveau. 

Dit overzichtelijke patroon en de scheiding van functies dragen in hoge 

mate bij aan de herkenbaarheid van, en oriëntatie binnen de wijk.  

In landschappelijk opzicht is tijdens de bouw uitgegaan van tabula rasa, 

waarbij de historische verkaveling is weggepoetst. In de nieuwe 

landschappelijke opzet is sprake van een zekere mate van continuïteit: 

een onbegrensde groene ruimte waarin hagen, bomen maar ook 

gebouwen als coulissen staan. Het resultaat is een zorgvuldig 

vormgegeven, gelaagd ruimtebeeld dat telkens anders wordt 

waargenomen. Dit is een kernkwaliteit voor vooral het centrale deel van 

Genderdal. 

 

In architectonisch opzicht schuilt de waarde meer in de uniformiteit per 

complex en de subtiele variaties in de gevelcomposities en de detaillering 

per blok, dan in de uitzonderlijke kwaliteiten van een afzonderlijk 

gebouw. De H.H. Hartenkerk en het Grafisch Lyceum vormen hierop de 

spreekwoordelijke uitzonderingen. De architectuur wordt in het 

algemeen gekenmerkt door een alledaagse eenvoud, maar is in de 

opbouw, de compositie, de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik 

niettemin goed doordacht. Sterk onderscheidend is de industriële 

verschijningsvorm van de betonnen montagewoningen in de Aireybuurt: 

een karakteristiek voorbeeld van de vernieuwende wijze waarop destijds 

de woningnood werd bestreden. Dominant aanwezig is de zogenaamde 

uitvalswegenarchitectuur aan weerszijden van de Karel de Grotelaan: een 

visitekaartje met stedelijke allure.  

 

In ruimtelijk opzicht komen de eerder genoemde kwaliteiten integraal 

samen in de onderscheiden deelgebieden, die elk hun eigen bijzondere 

ruimtebeeld hebben (zie betreffende paragraaf). 
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kaart met verstoringen 
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Genderdal is op onderdelen ook een verouderde wijk. Bovendien leven, 

werken, recreëren en verplaatsen wij ons thans anders dan vijftig jaar 

geleden. Dat gegeven heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in allerlei 

aanpassingen en toevoegingen, met wisselende resultaten. Vanuit 

cultuurhistorisch perspectief zijn dit de meest in het oog springende 

verstoringen en verbeterpunten: 

 

1. De inrichting van de openbare ruimte is op diverse plaatsen 

verschraald door het weghalen van de lage onderbegroeiing, het 

kappen van bomen en het op onlogische plekken opnieuw 

aanplanten: versterken van de oorspronkelijke karakteristiek. 

2. In veel woonstraten met eengezinswoningen verrommelt het beeld, 

enerzijds als gevolg van individuele veranderingen aan de 

erfscheidingen en de inrichting cq. verharding van de voortuinen en 

anderzijds als gevolg van de herinrichting van de straten met 

snelheidsremmende maatregelen en parkeervoorzieningen: 

versterken van uniformiteit en continuïteit per straat.  

3. Het Brucknerplein als bindend element voor het buurtcentrum wordt 

teniet gedaan door de platanen rond het parkeergedeelte (de bomen 

isoleren dit gedeelte en staan deels recht voor de kerktoren) en de 

situering van de woonwerkwoningen recht voor de kerk (teveel 

weggemoffeld): herinrichten van de openbare ruimte. 

4. De achterkanten van de woonwerkwoningen in combinatie met de 

povere inrichting van de Boccherinilaan zorgen voor een 

onaangenaam straatbeeld, mede omdat deze laan de stadsas visueel 

met de groene zoom verbindt (lange zichtlijn in de dwarsrichting): 

opnieuw inrichten van de straat en verbeteren van de achtergevels. 

5. De meeste nieuwbouwprojecten houden in vorm, kleur en materiaal 

geen rekening met de oudbouw, drukt die weg en maakt het grauw. 

Bijvoorbeeld het gebogen seniorencomplex in de groene long. De 

torenflats in de groene zoom zetten bovendien de zichtlijnen vanuit 

de Aireybuurt dicht.  

6. De ruimte tussen die torenflats is in gebruik genomen als 

parkeerterrein en omhaagde tuinen voor de bewoners: het park is ter 

plaatse geëlimineerd en afgescheiden van het Aireycomplex.  

7. Hagen trekken contouren rond complexen en compartimenteren de 

voorheen onbegrensde continue groene ruimte: zie de torenflats in 

de groene zoom en de portiekflats aan de Rachmaninowlaan.  

8. Ook de meeste renovatieprojecten houden in vorm, kleur en 

materiaal geen rekening met de oudbouw, drukt die weg en maakt 

het grauw waardoor ensembles uiteenvallen, zoals bij de portiekflats 

aan de Telemannlaan en de Offenbachlaan. 

9. De gerenoveerde woningen zijn veelal te grof opgeknapt, vooral wat 

betreft de kunststof ramen, kozijnen en gevelplaten: oorspronkelijke 

karakteristiek herstellen. 

10. Het bejaardencomplex met de kwetsbare kleine woningen aan de 

Galuppistraat heeft zijn langste tijd gehad, kampt op alle fronten met 

achterstallig onderhoud en mist krachtige en bindende elementen 

ten opzichte van de aangrenzende buurten: herontwikkelen met in 

achtneming van de relatie met de groene zoom en long (openheid, 

schakel) en de naastgelegen eengezinswoningen (geen schaalsprong 

maar afzomen van de bestaande buurt).  

11. De schoolgebouwen aan de Limburglaan manifesteren zich als een 

reeks solitairen maar presenteren zich onvoldoende naar de ring. De 

dubbele rij platanen is goed, maar op ooghoogte onvoldoende als 

groene inbedding (teveel hek en te weinig eenduidig groen over de 

volle lengte): groene karakteristiek versterken.  

12. De Karel de Grotelaan mist aan continuïteit in de uitstraling ter 

plaatse van de Aireybuurt door de toevoeging van een ventweg en 

de onderbreking in de bomenrij, en ter plaatse van de Glinkastraat 

omdat het lage schoolgebouw niet meedoet in de stedelijke rand: 

continuïteit over de volle lengte doortrekken. De complexen aan 

weerszijden van de Karel de Grotelaan ten noorden van de rotonde 

kunnen bij vervangende nieuwbouw als voorbeeld dienen.
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goede voorbeelden van 

uitvalswegenarchitectuur ten 

noorden van de rotonde 

 



                                                                       conclusies: aanbevelingen 

 68 

Een voorbeeldig toonbeeld  

van uitvalswegenarchitectuur  

in stedenbouwkundig, landschappelijk  

en architectonisch opzicht  

aan de Karel de Grotelaan  

direct ten noorden van Genderdal. 
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A A N B E V E L I N G E N  

 

In dit hoofdstuk worden op hoofdlijnen enkele aanbevelingen 

beschreven. Deze zijn uitsluitend vanuit cultuurhistorisch perspectief  

geformuleerd, aangezien er nog geen wijkvisie voor Genderdal is en 

derhalve niet op concrete voornemens kan worden gereageerd. 

Tegelijkertijd heeft dit als voordeel dat de cultuurhistorische analyse 

vanaf het eerste moment in de ontwikkeling van de wijkvisie kan worden 

meegenomen. Bij de aanbevelingen is onderscheid gemaakt tussen: 

� beschermen; 

� beheren; 

� herontwikkelen / vernieuwen. 

 

Voor bescherming komen gebieden, structuren en objecten met 

uitzonderlijke cultuurhistorische kwaliteiten in aanmerking. De strategie 

is gericht op behoud van de specifieke kwaliteiten. In aanmerking 

hiervoor komen de geanalyseerde ruimtetypen van de drie 

onderscheiden deelgebieden in de paragraaf ‘ruimtebeeld‘. Binnen 

Genderdal hebben op objectniveau de H.H. Hartenkerk, Schubertlaan 106 

(architectenbureau Geenen & Oskam) en het Grafisch Lyceum aan de 

Karel de Grotelaan bijzondere architectuurhistorische, cultuurhistorische 

en stedenbouwkundige waarden. De kerk is in de databank van de RACM 

opgenomen in de preselectie van potentiële rijksmonumenten uit de 

wederopbouwperiode. Categoriaal onderzoek naar scholen uit de 

wederopbouwperiode zal uit moeten wijzen of het Lyceum op 

gemeentelijk niveau voldoende hoog scoort voor een status als 

gemeentelijk monument. 

 

Bij zorgvuldig beheer staan het beter zichtbaar maken en het versterken 

van de bestaande cq. oorspronkelijke kwaliteiten voorop. Om de 

versnippering en verschraling in het deelgebied van de Aireywoningen 

een halt toe te roepen, zou gekozen moeten worden voor een 

restauratieve benadering met een complexmatige en hoogwaardige 

opknapbeurt van de openbare ruimte, de bebouwing en de overgang 

daartussen (erfscheidingen, voortuinen). Ook op objectniveau zou de 

wijze van renoveren en opknappen - meer dan tot nu toe - gericht 

moeten zijn op het respecteren van de authentieke ontwerpkwaliteiten. 

Vooral de deelgebieden met de middelhoogbouw aan de Karel de 

Grotelaan en de laagbouw rond de centrale groene long zijn voor 

Genderdal dominant gegevens. In aanvulling op de karakterisering van 

deze gebieden in de paragraaf ‘ruimtebeeld’ zijn voor de instandhouding 

hiervan enkele algemene ontwerpprincipes van groot belang. Deze 

hebben betrekking op de ruimte, de bebouwing1 en de detaillering en 

worden hierna besproken.  

 

Bij herontwikkelen en vernieuwen zijn een nieuwe invulling geven aan 

het bestaande cq. het verhelpen van verstoringen de uitgangspunten. 

Het toevoegen van nieuwe kwaliteiten - met in achtneming van de 

kwaliteiten van het betreffende ruimtebeeld - vormt daarbij de basis. In 

de vorige paragraaf ‘waardering’ zijn bij de lijst van verstoringen 

suggesties voor de te kiezen strategie gedaan. 

                                                             
1 Met betrekking tot de bebouwing zijn alleen de algemene 

ontwerpprincipes van de middelhoge flatgebouwen uitgewerkt. Binnen 

de opdrachtformulering lukte het niet dat ook voor de 

eengezinswoningen in de achterliggende bebouwingsvelden te doen. 

Voorafgaande aan ingrepen in of rond deze velden is het evenwel 

noodzakelijk deze analytische uitwerking alsnog te maken. 



                                                                       conclusies: aanbevelingen 

 70 

     
 

     
     

 

Grafisch Lyceum  

aan de Karel de Grotelaan 

 

H.H. Hartenkerk 

Schubertlaan 106 
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de monumentale laan met de 

begeleidende groenstructuur en 

bebouwingsrand  (l)  

en het coulissenlandschap van  

de lage bebouwingsvelden (r) 

als dominante ruimtetypen in Genderdal 

de wijze van renoveren, opknappen en 

uitbreiden zou - meer dan tot nu toe - gericht 

moeten zijn op het respecteren van de 

oorspronkelijke  ontwerpkwaliteiten  
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Bron: Els Bet en Heide Hinterthür, ‘De kleur van naoorlogse wijken’, in: Van Pendrecht tot Ommoord , Bussum 2005, p.51. 
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ruimteconcept 

 
De composities van de open verkavelingen zijn in 
architectonisch, stedenbouwkundig en landschappelijk 
opzicht uitermate precies doordacht.  
 
Gebouwen en groenelementen met wisselende hoogtes, 
posities, groeperingen, formaten, massiviteit en texturen 
staan als coulissen in de ruimte zonder deze eenduidig te 
begrenzen (foto’s boven). Zo ontstaan voor- en 
achtergronden met diepte en een sterk perspectivisch effect 
(foto’s midden).  
 
In de beleving hiervan zijn naast de gebouwen en 
groenelementen ook de ‘onbegrensde’ continue ruimtes 
daartussen nadrukkelijk aanwezig. Het resultaat is een 
gelaagd en open ruimtebeeld dat vanuit elk standpunt anders 
wordt waargenomen (foto’s onder).  
 
Met het verstoren van deze complexe en kwetsbare 
enscenering, bijvoorbeeld door het kappen van bomen, het 
verwijderen van hagen, het verharden van voortuinen, het 
veranderen van kleurbeelden of het toevoegen van 
aanbouwen en nieuwbouw, verdwijnt de ruimtelijke 
samenhang op de grote schaal die juist zo kenmerkend is voor 
Genderdal.  
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Bron: Els Bet en Heide Hinterthür, ‘De kleur van naoorlogse wijken’, in: Van Pendrecht tot Ommoord , Bussum 2005, p.52. 
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flatgebouwen 

 

In de opbouw van de portiekflats zijn drie hoofdelementen te 

onderscheiden:  

� de langsgevels; 

� de kopgevels; 

� de plint.  

 

De langsgevels hebben een opgewerkte, gelaagde en 

geordende structuur. De composities worden bepaald door 

het lijnenspel van vloerbanden en puien, de vlakverdeling van 

metselwerk en glas en de plasticiteit van balkons en portieken. 

Ritmering en licht-donkercontrasten zorgen voor een 

expressief en aangenaam gevelbeeld (foto’s boven).  

 

De kopgevels vormen een gesloten vlak, soms met betonnen 

vloerbanden. Ze markeren de contouren van het blok. Als 

reeks ritmeren ze de buitenruimte (foto’s midden).  

 

De plint benadrukt de lengte van de flat, onderscheidt zich 

van de bovenliggende gevel, maakt de woonverdiepingen los 

van het maaiveld en sluit qua plastische uitwerking en 

bestemming aan op de buitenruimte: entrees, bergingen, 

garages (foto’s onder).  
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Bron: Els Bet en Heide Hinterthür, ‘De kleur van naoorlogse wijken’, in: Van Pendrecht tot Ommoord , Bussum 2005, p.53. 
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Kleur, materiaal en vorm 

 

In de woningbouw van de jaren vijftig en zestig waren de 

grote schaal, de herhaling, de licht-donkercontrasten en de 

ingetogen architectuur belangrijke kenmerken (foto’s boven).  

 

Bij onderhoud, renovatie en (vervangende) nieuwbouw 

worden kleur, materiaal en vorm veel nadrukkelijker en meer 

op individuele basis toegepast dan destijds het geval was 

(foto’s midden en onder). Hierdoor wordt een wijk wellicht 

verrijkt met een opvallend en fris ogend gebouw of complex, 

maar tegelijkertijd verschraalt het gevelbeeld, vallen 

ensembles uiteen en worden gebouwen in de directe 

omgeving grauw en weggedrukt. Versnippering en 

onderbreking van de continuïteit zijn de gevolgen. 

 

Bij dergelijke werkzaamheden is het daarom van belang om te 

zoeken naar de juiste afstemming tussen oud en nieuw, 

binnen het gebouw zelf maar ook in de ruimtelijke relatie tot 

de inrichting van de openbare ruimte en de omringende 

bebouwing. Dat wil zeggen, op een eigentijdse wijze 

voortbouwen op het bestaande ruimtelijk idioom met een 

herhaling en ritmering van een beperkt aantal ingetogen 

architectonische elementen teneinde versnippering te 

voorkomen.  
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