Doornakkers

Inleiding
De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft als doel:
“het behoud en bescherming van het stedenbouwkundige en architectonische erfgoed van de wederopbouwperiode van Eindhoven uit de
periode 1940-1965 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles
in de ruimste zin des woords.”
De uitvoering van de doelstelling geschiedt door het beschrijven van de wederopbouwpanden en de wederopbouwwijken.
De beschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende onderdelen:
Cultuurhistorisch
Architectuurhistorisch
Bouwhistorisch
Stedenbouwkundig
De wijken hebben in de beschrijving op die onderdelen een waardeoordeel gekregen zoals in het volgend hoofdstuk is beschreven.
De gemeente heeft nieuw beleid met betrekking tot Welstand en dit beschreven in de nota “Welstandsvrij………… tenzij “ met als bijlage
een welstandskaart waarop wijken staan aangegeven die vallen onder de term “ niet welstandsvrij”.
De Stichting is van mening dat Eindhoven een aantal wederopbouwwijken bezit die niet op de kaart staan aangegeven maar die zeker
moeten vallen onder de term “niet welstandsvrij”. De gebouwen bezitten, zeker tegen de achtergrond van de tijd, een bijzondere
detaillering.
Deze beschrijvingen van de wijken zijn niet uitputtend, maar in het kader van de nota “Welstandsvrij………… tenzij “ noodzakelijk.
De Stichting wil de beschrijvingen van de wijken aanbieden aan de gemeente met het verzoek de waardeoordelen te betrekkien bij het
welstandsbeleid. Deze beschrijvingen moeten voor een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aanleiding zijn, voordat een beoordeling van een
nieuw voornemen wordt vastgelegd, eerst ter plaatse te gaan kijken.
Ook worden de beschrijvingen ter beschikking gesteld van de eigenaren van de panden, zowel particulieren als de woningcorporaties.
Zo doende hoopt de Stichting betrokken te worden bij de welstandsbeoordelingen of anderszins te participeren bij een welstandstoets.
Ir. H. van Helmond, voorzitter.
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Doornakkers

Situatie
1942-1947

De Doornakkers tussen de spoorlijn
en het kanaal.
Luchtfoto uit 1944, gemaakt door
de Engelse RAF.
De verkaveling van de gronden in
de Doornakkers is duidelijk
zichtbaar.

De Sint-Josephkerk op
de hoek van de
Poeijersstraat en de
Sint-Josephlaan.
De kerk van architect J.
van der Valk werd
gebouwd in 1932 en in
1990 afgebroken.
Het kerkhof bij de kerk
werd in 1918
aangelegd als
begraafplaats voor de
overleden bewoners
van het Villapark.

De Bloemfonteinstraat en
de Johannes Vermeerstraat (zie afbeelding) zijn
in 1938 aangelegd.
De tracés laten een lichte
kromming zien, hetgeen
optisch als zeer positief
wordt ervaren. Architect:
Phil Donders.
Ook de na-oorlogse
Rustenburgstraat uit
1947 zal deze lichte
kromming volgen.

Indeling in perioden
1 - Situatie tot 1947
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2 – woningen, kapel
school 1947/49
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3- Oostenrijkse
woningen 1950
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4- Uitbreidingen
1951 – 1965
5 – Uitbreidingen
na 1965
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Belangrijkste
ontsluitingen
en natuurlijke
gesteldheid in
de Doornakkers

Wederopbouw-panden,
gebouwd tussen 1947
en 1949.

2e deel Wederopbouwpanden, gebouwd tussen
1947 en 1949
Stedenbouwkundig:
In 1947/48 wordt de Rustenburgstraat
aangelegd. Deze weg vormt de verbinding
tussen de Tongelresestraat in het noorden
en de Paul Krügerlaan uit 1938. De straat
is in de geest van de vooroorlogse
“tuinstad”-idee aangelegd. De huizen
hadden grote tuinen en een groene weide
in het noorden.
In 1947/1948 zijn ook een kleuterschool,
een lagere school en een klooster met
kapel voor de zusters Franciscanessen
gebouwd in de nabijheid van de SintJosephkerk.
Architectuur:
Eenvoudige enkellaagse gepleisterde
woningen onder kap in de
Rustenburgstraat (architecten: Zandstra,
Giesen en Symons, Amsterdam). Ze zijn als
een ensemble met de Oostenrijkse
woningen te beschouwen en daarom
bijzonder.
De kleuterschool (een zgn. Finse school)
en het klooster aan de Poeijersstraat zijn
karakteristiek en beeldbepalend vanwege
hun gedetailleerdheid en zeldzaamheid.
De lagere school aan de
Bloemfonteinstraat mist deze details en
heeft daarom minder karakter.

De Oostenrijkse
woningen uit 1950

Oostenrijkse woningen
Stedenbouwkundig:
De wijk is als eerste uitbreiding na de oorlog in dit
stadsdeel aangelegd en was georiënteerd op de
vooroorlogse Sint-Josephkerk. De wijk volgt de
kromming in de spoorlijn. Door de tuinen achter de
huizen en aan de straatzijde oogt de wijk groen en ruim
opgezet.
Architectuur:
Bijzonder vanwege het uiterlijk (houtbouw). Mede
wegens de cultuurhistorische aspecten heeft dit gebied
met Oostenrijkse woningen een hoge
monumentwaarde. Om te voorkomen dat de
uniformiteit van de woningen verloren gaat, dienen
basisregels voor verbouwingen te worden opgesteld.

Situatie in april 1953.
Kanaaldijk- noord is nog vrijwel
onbebouwd.
De rondweg is in aanleg.

1955:
Architecten
Geenen,
Oskam en
Van de Kerkhof.

Situatie in 1958. Dit deel van
de wijk Doornakkers zal in de
komende 35 jaar slechts
marginaal worden uitgebreid.
Linksonder: woonwagenkamp
Doolstraat.

1959: De toegangspartij van de
begraafplaats Sint Calixtus van architect
W.F. van de Kerkhof.
Onder: het familiegraf van de
tabaksfabrikanten Mignot.

Westelijke en oostelijke
nieuwbouw, gebouwd
tussen 1951 en 1965.

oostelijk van de Poeijersstraat
Stedenbouwkundig:
De wijk is na de oorlog in dit stadsdeel als een
grootschalig plan aangelegd. De Sint-Josephkerk
(1932-1990) en de O.L. Vrouw Rozenkranskerk
(1959-1985) zijn hier nog volgens de bestaande
parochiegedachte centraal in de wijk gebouwd.
De wijk is veelal ruim van opzet. Variatie door bomen
en groen tussen de beide weghelften of aan een zijde
van de straat is hier vaak aangebracht (zoals op
bijgaande foto van de Jan van Riebeeckstraat).
Architectuur:
De laagbouwarchitectuur is dit deel van de wijk is
gebruikelijk voor de bouwperiode (eerste helft jaren
‘50). Toch zijn de woningen niet per definitie zonder
waarde. De waardering dient namelijk van een
belangrijke aantekening te worden voorzien. Zie
hiervoor de volgende sheets met betrekking tot de
openbare ruimte, bijzondere gebouwen, variatie in
woningen en details in de wijk Doornakkers.
Het winkel-woonhuis van 3 verdiepingen aan de Jan
van Riebeecklaan is een uitzondering op de
gebruikelijke architectuur in de omgeving. Vanwege
de bijzondere vormgeving en omdat het pand
beeldbepalend is in zijn omgeving heeft dit gebouw
een hoge monumentwaarde.

oostelijk van de Poeijersstraat
(vervolg)
De flats aan de Jan van de Capellelaan
en de Cornelis de Vospad (hoogbouw van 4 verdiepingen)
zijn kwalitatief, uiterlijk goed verzorgd (mede door recente
renovatie) beeldbepalend en daarom waardevol.
Bebouwing die verder bovengemiddeld is:
-Het doktershuis op de hoek van de Bloemfonteinstraat en de Sint-Josephlaan.
-De winkel-woonhuizen aan de Jan van
Riebeeckstraat.

westelijk van de Poeijersstraat
Stedenbouwkundig:
De bouw in dit deel van de wijk werd evenals de
bouw aan de andere zijde van de Poeijersstraat vanaf
het begin van de jaren ‘50 gestart. De buurt is niet
als wijk opgezet, het is een opvulling (stoplap) van
het gebied tot aan de nog aan te leggen Jeroen
Boschlaan. Daar werd begonnen met de bouw van
een aantal flatwoningen om het geluid van het (toen
nog relatief weinige) autoverkeer te weren.
Architectuur:
De laagbouwarchitectuur is dit deel van de wijk is
gebruikelijk voor de bouwperiode (eerste helft jaren
‘50). Veel van de hier gebouwde woningen zijn door
de architecten W. van de Kerkhof en P. van Hapert
ontworpen. Toch zijn de woningen niet per definitie
zonder waarde. De waardering dient van een
belangrijke aantekening te worden voorzien. Zie
hiervoor de volgende sheets met betrekking tot de
openbare ruimte, bijzondere gebouwen, variatie in
woningen en details in de wijk Doornakkers.
De 3 afzonderlijke flats in de nabijheid van het kanaal
lijken één lange wand te vormen. Toch staan ze niet
in elkaars verlengde; ze zijn niet gebouwd als één
lange wand. Ze hebben een typisch
wederopbouwkarakter, zijn gedetailleerd en hebben
een karakteristieke terugwijkende 4e verdieping met
dakterras. Bovendien schermen ze de wijk af van het
drukke verkeer op de Rondweg.

Stedenbouwkundige waarden:
De openbare ruimte
De wijk Doornakkers is gebouwd in de vroege
jaren ’50. De architectuur in die
wederopbouwtijd had niet de beschikking
over kostbare materialen. Maar juist die
financiële beperkingen hebben de
veelzijdigheid en creativiteit van de
architecten geprikkeld. Met een beperkt
budget en met de weinige materialen die
voorhanden waren, is men er in geslaagd om
een prettige leefomgeving te creëren.
De wijk Doornakkers ìs ruim opgezet, omdat
hier voldoende bouwgrond beschikbaar was
voor woningen. De wijk beschikt over redelijk
veel groen, dat naast en in het midden van de
hoofdwegen te zien is. In de gewone
woonstraten ontbreekt het daar echter
duidelijk aan. Aan beide zijden van een
groenstrook in het midden van de wegen
werden vaak ter afsluiting enkele bomen
geplaatst.

De betonnen bandjes (met
eenvoudige hoekafwerking) tussen
de tuinen en de trottoirs waren
goedkoop maar erg effectief. Dat
geldt ook voor de bakstenen
muurtjes met ezelsrug of stalen
buis. De muurtjes en betonnen
banden vormen niet alleen
visueel, maar ook gevoelsmatig de
overgang tussen openbaar en
privé.
Een versiering in de vorm van
baksteen-mozaïek voor een winkel
aan de openbare weg is niet
bepaald kostbaar, maar zorgt wel
voor een plezierig beeld. De
betonnen grenspaaltjes zorgen
zelfs voor een chique indruk (Jan
van Riebeecklaan 72-74).

Variatie in bouwvolume
en –hoogte voor
bijzondere bebouwing
Vooral door de opvallende volumes
van de woon-winkelhuizen krijgt de
Jan van Riebeeckstraat een
stedelijke uitstraling.

Variatie in gevelindeling
en –hoogte
Door subtiele variaties in de grootte
en hoogte van vensters en de
aanwezigheid van penanten is een
grote verscheidenheid in voorgevels
gecreëerd.
De gevelhoogte is (soms alleen maar
optisch) door middel van betonnen
banden of kleuren gevarieerd.
Linksboven arch. Van de Kerkhof en
Vermeulen.
Linksonder arch. Th Korteweg.

Variatie in
gevelindeling
en –hoogte.
De afwijkende hoogte van het
opvallende woon-winkelpand
(afbeelding rechtsonder)
geeft deze rij huizen een
opvallend strak en rustig
karakter.

Architect Th. Rooijakkers.

Architecten W.F. van de Kerkhof en A. Vermeulen

Typische wederopbouwdetails,
vaak bestaande uit betonnen
elementen. Deze worden
gecombineerd met de typische
wederopbouw-kunst

Totaalbeeld
architectuur,
overige bebouwing,
water en groen

Waardering van
panden en
complexen in de
Doornakkers

Voorbeelden, waar
variatie en
detaillering in
gevels en
straatwanden
opmerkelijk zijn.

• Sterkte-zwakteanalyse Doornakkers (1947-1956)
•

Algemeen:

•

De wijk Doornakkers wordt in het noorden begrensd door de Tongelresestraat en de spoorlijn naar Weert, in het zuiden door het bedrijventerrein aan het
Eindhovens kanaal en de Rondweg (Jeroen Boschlaan) in het westen. Ten zuidoosten van de Poeijersstraat werd al vóór 1940 een kleine woonwijk aangelegd. In
1947 werden woningen aan de nieuw aangelegde Rustenburgstraat gebouwd. De wijk met de Oostenrijkse woningen werd in 1950 gerealiseerd. In de periode tot
1956 werden daarna de overige straten en huizen in de wijk gebouwd. Zowel ten oosten als ten westen van de Poeijersstraat.

•

De stedenbouwkundige opzet van de wijk is geheel volgens de na-oorlogse opvattingen. Op veel plaatsen liggen groene (speel)veldjes. Veel straten hebben een
zeer ruime, groene middenberm. Op het uiteinde daarvan staan veelal bomen. Dit alles geeft de wijk een groen uiterlijk. Het groen en de bomen zijn essentieel
voor het beeld van de wijk. De stedenbouwkundige opzet van de wijk zou gekoesterd moeten worden.

•

De woningen in de Rustenburgstraat hebben een grote ensemblewaarde met de Oostenrijkse woningen, zijn beeldbepalend en hebben daarom een hoge
monumentwaarde. Het klooster met de kapel van de zusters Franciscanessen (arch. M. van Beek) is beeldbepalend, fraai van architectuur en heeft een hoge
monumentwaarde. Dat geldt eveneens voor de Finse kleuterschool. Aan beide gebouwen dient op korte termijn de monumentenstatus te worden toegekend.

•

De stedenbouwkundige aanleg van het wijkje met de Oostenrijkse woningen is weldoordacht. Veel ruimte aan de achterzijde van de woningen en veel groen in de
randen van de wijk. De spoorlijn loopt er in het noorden met een grote bocht omheen. De woningen hebben individueel geen hoge monumentwaarde, maar
vormen samen een wijk, die het beschermen waard is. Daarom moeten verbouwings- en renovatieregels worden opgesteld om het aanzicht van de wijk te
beschermen.

•

De kwaliteit van een groot deel van de woningen in de overige delen van de wijk is in het algemeen laag, hoewel veel huizen (m.n. gevels) in de laatste tijd zijn
schoongemaakt en opnieuw gevoegd. De standaard woonhuizen voldoen veelal met moeite aan de moderne wooneisen, maar kunnen niet zonder meer als
indifferent worden bestempeld. De waardering voor sommige individuele panden, maar ook voor veel gebruikelijke woningen, kan in een aantal gevallen als laag
monumentwaardig worden beschouwd. Zie hiervoor de sheets met betrekking tot de openbare ruimte, bijzondere gebouwen, variatie in woningen en details in de
wijk Doornakkers. Deze variatie is essentieel voor de wijk.

•

De vier verdiepingen tellende gerenoveerde flats aan de Pieter Lastmanstraat en Jan van Capellelaan hebben een fraai uiterlijk en vormen een goed contrast met
de omringende laagbouw. Ze hebben een lage monumentwaarde. De flats aan de rondweg vormen een wand tussen die drukke Jeroen Boschlaan en de wijk. Zij
zorgen bovendien voor het stedelijke karakter. De drie typische wederopbouwflats aan de Jeroen Boschlaan (arch. Van de Kerkhof en Van Hapert), even ten
noorden van het kanaal, hebben een lage monumentwaarde. Een winkel-woonhuis aan de Jan van Riebeeckstraat heeft een opvallende verschijningsvorm en om
die reden een lage monumentwaarde.

•

In het zuidwesten van de wijk ligt een ruime begraafplaats met een opvallende entree-partij. De Sint-Josephkerk, die daar vlakbij stond, is in 1990 gesloopt. Op het
kerkhof liggen enkele graven van bekende Eindhovense industriëlen en notabelen. Het kerkhof met zijn entreegebouw heeft een lage monumentwaarde. De toren
van de O.L. Vrouw Rozenkranskerk (de kerk is gesloopt in 1985) en de school aan de Molijnstraat hebben een lage monumentwaarde vanwege de herinnering (de
toren) en de bijzondere vormgeving (de school).

