De Bennekel

• 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”. Ook veel 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 waarde oordelen 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.

Gebruikte terminologie
De parochiegedachte:
Vooral in Zuid- Nederland is de wijkopzet volgens de parochiegedachte na de eerste wereldoorlog veelvuldig toegepast. Als basis
voor de aanleg van een wijk werd de kerk gebouwd. De maximale grootte van een wijk was in feite afhankelijk van de grootte van een
parochie. Bij de kerk werden scholen en winkels gebouwd. De (gelovige) gemeenschapsvorming was hierbij het uitgangspunt. Na
1945 werd de parochiegedachte vervangen door, maar vaak gecombineerd met de wijkgedachte.
De wijkgedachte:
Het na-oorlogse bouwen wordt enige tijd gekenmerkt door het idee om stedelijke (ook landelijke) nieuwbouwgebieden volgens een
vast stramien te organiseren. Dit wordt vormgegeven door de verschillende aspecten van het maatschappelijke en culturele leven te
respecteren en dit voorál voor zover zij een stedenbouwkundige uitdrukking vinden (studiegroep Bos , De stad der toekomst, de
toekomst der stad (1946). De wijk moet passen in de hiërarchie van “woning, buurt, wijk, stadsdeel, stad”. De wijk dient een
weerspiegeling te zijn van de bevolking die er woont. De gemeenschapsvorming is een van de belangrijkste pijlers onder dit denken.
Dit alles kan zichtbaar worden in de aantallen huur- en koopwoningen, de vrijstaande woningen en de etagewoningen. Scholen, een
wijkcentrum, een bibliotheek, maar ook de kerk, en (groene) ruimte om te ontspannen passen in deze theorie. Door de opkomende
individualisering werd het wijkgedachtemodel halverwege de jaren ‘60 verlaten.
Zeer hoge monumentwaarde (categorie 1): Er is sprake van zeer hoge monumentwaarde als een gebouw of cluster van gebouwen op
de lijst van nationale of gemeentelijke monumenten is geplaatst.
Hoge monumentwaarde (categorie 2): Er is sprake van hoge monumentwaarde als een gebouw of cluster van gebouwen naar de
mening van de SBWEE de moeite waard is om beschermd te worden. Aanvraag voor een monumentenstatus zal worden overwogen.
Grootschalige verbouwingen of sloop zullen niet worden geaccepteerd. Overleg met de eigenaar/woningbouwvereniging/gemeente
dient dan plaats te vinden. Zo nodig zal een eventuele nieuwbouw of herbouw worden aangevochten.
Lage monumentwaarde (categorie 3) : Er is sprake van lage monumentwaarde als een gebouw of cluster van gebouwen naar de
mening van de SBWEE karakteristiek is en betekenis heeft voor de wederopbouwarchitectuur. Wij zullen (na extra intern onderzoek)
in overleg treden met de eigenaar/ opdrachtgever om de waarde van het object te verduidelijken en te vragen die waarden te
respecteren. Eventueel zullen we ook protest aantekenen als sprake zal zijn van vernietiging van monumentale waarden.
Indifferente waarde (categorie 4) : Er is sprake van indifferente monumentwaarde als een gebouw of cluster van gebouwen naar de
mening van de SBWEE een middelmatige, gebruikelijke of lage kwaliteit bezit. Maar let op: Toch kan hier sprake zijn van enige
monumentwaarde, vooral als die door ensemblewerking en bouwvariatie in gevels en details wordt verhoogd.

Het uitbreidingsplan van
Cuypers en Kooken,
gepubliceerd in 1927.
Zij stelden voor om de stad en
de geannexeerde dorpen als
één grote woonstad vol te
bouwen. Oplossen van
verkeersproblematiek was
nog niet aan de orde.

Het Algemeen
uitbreidingsplan van Joël
Meijer de Casseres,
gepubliceerd in 1930.
Rondwegen waren voorzien
om de steeds toenemende
verkeersdrukte te reguleren.

Op de plaatsen die in dit plan
als bouwlocaties zijn
voorgesteld, zijn de naoorlogse wederopbouwwijken
daadwerkelijk voor een groot
deel gerealiseerd.
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Doornakkers (1946 / 1954)
Bennekel, Rapelenburg (1947 / 1955)
Het Ven (1948)
Lievendaal (1949 / 1957)
Strijp-R (1949)
Strijp-T (1949)
Tuindorp (1949 / 1953)
Schuttersbosch (1950 / 1958)
Genneperzijde (1950 / 1958)
Woensel-West (1950)
Sintenbuurt (1950 / 1955)
Schrijversbuurt (1950 / 1957)
De Hapert / Limbeek (1950 / 1961)
Blaarthem (1952 / 1961)
Burghplan (1953 / 1958)
Stratum Zuid (1954 / 1959
Hagenkamp, Oude Spoorbaan (1955 / 1959)
De Nieuwe Erven (1957)
Genderdal (1957 / 1960)
Kronehoef (1957 / 1961)
Campus TUe (1957)
Prinsejagt (1959 / 1961)
Mensfort (1960 / 1962)
Begijnenbroek (1960 / 1965)
Oude Gracht (1961 / 1965)
Rapenland (1964)
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Situatie
1942-1947

De Bennekel
en
Rapelenburg
(1947-1955)

Belangrijkste
ontsluitingen en
natuurlijke
gesteldheid in De
Bennekel en
Rapelenburg

Stedenbouwkundige opzet

• Rond 1950 heeft Eindhoven een enorm woningtekort. De industrie groeit en veel werknemers vragen een huis in de stad.
Er zijn te weinig uitbreidingsplannen, alleen in de gebieden die reeds voor 1940 waren goedgekeurd mag worden
gebouwd. De Bennekel was een gebied dat de stedenbouwkundige De Casseres reeds in de jaren’30 als woongebied had
opgenomen in zijn uitbreidingsplan en waar dus gebouwd kon worden. Hij heeft voor het gebied de hoofdstructuur
getekend volgens de principes van de “functionele stedenbouw”, een internationale stroming, CIAM, die de principes
formuleerde voor de toekomstige stedenbouw.
• Kenmerkend zijn de vrij smalle woonstraten in N-Z richting en een strikte scheiding van de functies wonen, verkeer en
voorzieningen. Als stedelijke voorzieningen zijn in het gebied ook een begraafplaats opgenomen en sport en recreatie
velden. Het woongebied wordt in de noordzijde afgezoomd door de Tinelstraat, een doorgaande weg waarlangs verderop
de kerk en scholen zijn gesitueerd.

• De gebieden Bennekel-west en Bennekel-oost vormen samen en gaaf stedenbouwkundig geheel, het is een voorbeeld van
een jarenlange bouwperiode, waaruit op basis van een globaal stedenbouwkundig plan, niettemin een mooi gebied is
ontstaan. De bebouwing tussen de Tinelstraat en de oude radiaalweg (Hoogstraat en Blaarthemseweg) vormt
stedenbouwkundig de overgang tussen het oude stedelijke uitvalsweg (oost-west geöriënteerd) en de nieuw wijk Bennekel
(noord-zuid geöriënteerd).
• Rapelenburg valt daar stedenbouwkundig buiten, omdat dit gebied zich méér voegt aan de Boutenslaan.

Rapelenburg

Bennekelwest

Bennekeloost

WIJKGRENZEN
GROEN
WATER
ARCHITECTUUR:
LAAGBOUW W.O.
HOOGBOUW W.O.
BOUW VÓÓR 1940
BOUW NA 1940
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Juli 1950: Bennekel-oost is aan
de zuidzijde bebouwd.
Bennekel-west is nog in de
ontwerpfase.
Rechts van de huidige
Bayeuxlaan (rechtsboven) is
nog geen begin gemaakt met
de nieuwbouwwijk
Rapelenburg. Klooster
Rapelenburg is evenmin
aanwezig.
De wijk Blaarthem zal ten
noorden van de Laagstraat
verrijzen (links).

Rapelenburg
De na-oorlogse woningen in de wijk Rapelenburg (1950-1955)
zijn naar ontwerp van architect Korteweg. Identieke panden
werden door dezelfde architect in de Doornakkers in Tongelre
gebouwd. De woning met extra verdieping (mezzanino) en kap
staan aan de drukke Rondweg, de huizen met twee
verdiepingen en een kap in de ruim opgezette straten.
De (wederopbouw)woningen aan de Gestelsestraat (1950)
hebben een afwijkende architectuur.

Bijzondere bebouwing in de wijk
De Finse school (1949), een schenking
na de oorlog, (vergelijk ook de Finse
school in de Doornakkers) oogt van
de buitenzijde nog volledig
authentiek. Het ijzeren hekwerk aan
de straat heeft dringend behoefte aan
onderhoud.
Door de ensemblewerking verdient
het vooroorlogse (1930)
gemeenschapshuis naast de Finse
School een bijzondere plaats.
De begraafplaats aan de kerkhoflaan
(1960) valt op door zijn kunstzinnige
entree (Leo Geurtjens in opdracht van
architecten Geenen-Oskam).

Een opvallende dubbelwoning aan de
Sibeliuslaan (1964).
Een rij winkelhuizen (1953) aan de
Tinelstraat, waar in het hoge hoekhuis
de eerste ETOS-zaak van Gestel was
gevestigd.

De bebouwing van De Bennekel toont in zijn geheel de “stand van zaken” van het
bouwen uit de vroege naoorlogse periode: er was schaarste aan kapitaal en
bouwmateriaal, de overheid stelde krappe eisen aan sociale woningbouw voor het
verkrijgen van subsidie. Na 1951 worden de eerste zogenaamde “Voorschriften en
Wenken “ ingevoerd betreffende de afmetingen van woonruimten, deze voorschriften
werden vrijwel jaarlijks bijgesteld naargelang de economie dit toestond.

Ocheghemstraat, 1947

Lemmenslaan, 1950

De stedenbouwkundige opzet van de wijk en de creativiteit met de schaarse
middelen zorgen er voor dat de bebouwing van de wijk De Bennekel een
beeldbepalend en kenmerkend onderdeel is van de Eindhovense bouwhistorie.
Onderstaand en op de volgende sheets volgen voorbeelden van deze vroege naoorlogse wederopbouwarchitectuur.

Mozartlaan, 1950

Blaarthemseweg, 1953

Variatie in gevelaanzichten van
rijtjeswoningen

Tinelstraat, 1955

Reinkenstraat, 1958

Peter van Anrooylaan, 1956

Cavallilaan, 1958

Rulofsweg 1965

Groen in de wijk
De drukte op de speel- en wandelparken aan
het Prokofjevpad, de Verhulststraat en de
Zagwijnstraat zorgen voor een welkome
afwisseling.

De (groene) rust op de begraafplaats aan de
Kerkhoflaan is aan de rand van de wijk te
vinden.
Op verschillende plaatsen worden de
woonstraten onderbroken door groen.
De Van Beethovenlaan wordt door een brede
groenstrook met struiken, gras en bomen
gescheiden.

Het oostelijke en zuidelijke deel van de wijk is
door de Dommel met zijn groene oevers een
wandelgebied bij uitstek.

• Hoogbouw en
industrie in Bennekel

Flatbouw (1964),
gezien vanaf de
Bayeuxlaan en vanaf de
Cavellilaan.

Winkelgalerij aan de
Tinelstraat met 3
verdiepingen en een kap
(1960).

Bedrijfspanden op een
binnenterrein aan de
Kersbergenstraat (1960).

Een belangrijk aspect is de ambachtelijke uitstraling van de
wederopbouwarchitectuur. Metselaar en timmerman kenden hun
vak en dat resulteerde in een opvallend verzorgde detaillering.
Gaandeweg ziet men ook aan de huizen de opkomst van in beton
uitgevoerde, geprefabriceerde onderdelen. Ook bij de constructie
van de woningen wordt steeds vaker systeembouw toegepast.
Een trapgeveltje in de Van Blankenburgstraat (1950) onderbreekt
de eentonige huizenrij, bouwblokjes worden verbonden door
schuurtjes met een zadeldak in de Tinelstraat (1955).

Aan de Locatellistraat (1955) en de Mozartlaan (1955) heeft een
aantal woningen een diepliggende loggia op de eerste verdieping.
De woningen aan de Beethovenlaan (1954) en enkele straten in
haar directe nabijheid zijn wit geschilderd.

Woningen aan de Blaarthemseweg (1953) zijn door middel van
verticale kolommen gesegmenteerd.

Betonnen trapeziumvormige afdakjes boven de entree van de
woningen aan de Cavellilaan (1958).

Wederopbouwdetails
Veel huizen hebben kenmerkende “schoudertjes”.
Door dakisolatie werden het dak en de nieuwe
goot enigszins verhoogd en zijn de oude
gootbeugels zichtbaar gebleven. De gevel is
beëindigd met een eenvoudig boeiboord.
Een aantal woningen heeft openingen boven in
de gevel (vleermuizenkastjes?).
Woningen in de Lemmenslaan hebben
“steunberen”.
Bovenlichten met versiering (quasilevensboom) in woningen aan de
Locatellistraat.
Ondiep balkon met deur en hekwerk in de
zijgevel van woningen aan de Mozartlaan.
Betonnen zware versieringen ter hoogte van
de dakgoot bij huizen aan de
Blaarthemseweg.
Klossen en fraai afgewerkte dakgoot
met schijnkapiteel in een
winkelwoning aan de Tinelstraat.

Lijstversiering van sierbeton
(beschadigd, waardoor betonwapening zichtbaar is) in een winkel aan
de Tinelstraat.
Eenvoudige betonbandjes als
tuinafscheiding aan de Tinelstraat.

Totaalbeeld architectuur, overige
bebouwing, water
en groen
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De lichtrode gebieden (qua architectuur van belang)
betreffen:
1: het winkelblok aan de Tinelstraat.
2: De woningen van architect Korteweg in
Rapelenburg.
3: Het blokje van 2 woningen met een bijzondere
dakopbouw.
4: De Finse school aan de `Bennekelstraat/
Nicolaistraat.

De lichtgroene gebieden (stedenbouwkundig van
belang) betreffen:
1: De ruim opgezette omgeving van de Van
Beethovenstraat.
2: De ruimtelijke beleving van de vier flatgebouwen
aan de Bayeuxlaan.
De lichtgele gebieden (cultuurhistorich waardevol)
betreffen:
1: Het ensemble van de beide vooroorlogse
schoolgebouwen en de na-oorlogse Finse School aan
de Bennekelstraat.
2: De entreepartij bij de begraafplaats aan de
Kerkhoflaan (inclusief kruisbeeld op de begraafplaats.
3: De gehele zone aan de rand van de Dommel.

• Sterkte-zwakteanalyse Rapelenburg en De Bennekel (1947-1955)
• Algemeen:
• In 1945 was het oostelijk deel van de wijk Rapelenburg al bebouwd, daar stond onder meer de St.Trudokerk. Na de
definitieve vaststelling van het tracé van de Rondweg kon ook het oostelijke deel bebouwd worden. Het St.Clara-klooster
uit 1953 (een Rijksmonument ontworpen door architect De Bever) en enkele straten met hoogwaardige woningen van
architect Korteweg (1950-1955) sieren nu dit deel van de wijk.
• Al in 1932 zijn in het centrale deel van de wijk De Bennekel enkele straten aangelegd, zoals de Bennekelstraat, waaraan
her en der rijen woningen waren gebouwd. Na 1945 werd de wijk in sneltreinvaart volgebouwd. De eenvoudige bakstenen
woningen met dakkapellen in bijvoorbeeld de Bennekelstraat en de Ockeghemstraat zijn een toonbeeld van de vroege
wederopbouwarchitectuur. De winkelwoningen aan de Tinelstraat en woningen aan de Blaarthemseweg geven duidelijk
weer, dat de betonbouw in opkomst was. Sierbeton en kunstzinnige uitingen door middel van betonelementen tonen de
inventiviteit in de bouw. De (gerenoveerde) flats aan Cavallilaan zorgen voor een stedelijke allure en schermen de wijk af
van het verkeer van de Bayeuxlaan. De flats bestaan uit twee samengestelde delen, die in een hoek van 100 graden met
elkaar zijn verbonden).
• De stedenbouwkundige opzet van de wijk is geheel volgens de na-oorlogse opvattingen. Straten zijn hier in noordzuidrichting geöriënteerd. De in een boog lopende Tinelstraat vormt de verbinding tussen de bestaande radiaalweg
(Blaarthemseweg) en de (ouderwetse) strokenbouw van de nieuwbouwwijk. De flats aan de Cavallilaan benadrukken de
wijkgrens in het oosten. De natuurlijke Dommelvallei in het zuiden wordt hier als groene recreatie- ontspanningsgebied
gebruikt. Alleen de Van Beethovenlaan heeft een brede groene middenstrook. Op veel plaatsen liggen groene
(speel)veldjes, maar de traditionele “woonstraten” zijn veelal volledig versteend. Hierdoor is een deels grauwe, deels
groene wijk ontstaan.
• De Finse School aan de Bennekelstraat heeft een hoge monumentwaarde en vormt een opvallend ensemble met de
scholen die daar links en rechts naast liggen. Solitair gebouwd staat aan de Sibeliuslaan, direct naast de groenstrook van
de Van Beethovenlaan, een opvallend blokje van twee woningen met platdak en een bovenste verdieping met open
balustrade. Het heeft een hoge kwaliteit. Dat geldt eveneens voor de winkelwoningen aan de Tinelstraat. Door hun
eenvoud en de relatief grote variatie in architectuur kunnen deze panden gezien worden als exemplarisch voor de vroege
“wederopbouwstijl”.
• De kwaliteit van de woningen in een groot deel van de wijk is in het algemeen laag, hoewel veel woningen in de laatste tijd
zijn gerenoveerd. Het uiterlijk van de woningen vertoont een grote variatie, en omdat de woningen er in het algemeen
redelijk uitzien, is hier momenteel sprake van een verzorgde wijk. Deze variatie in woningen en gevels is essentieel voor de
wijk.
• In het zuidwesten van de wijk ligt een ruime begraafplaats, waarop een modern vormgegeven stalen kruisbeeld en een
monumentale ingangspartij van kunstenaar Leo Geurtjens.

