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Introductie: karakteristiek straatbeeld met reeksen kopgevels en garages die voor dieptewerking en ritmiek zorgen. Dit motief wordt ontrafeld in de paragraaf  ‘structuurbeeld fragment‘. 
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Rapenland: actuele straatnamenkaart met begrenzing van het onderzoeksgebied (bron: GBK gemeente Eindhoven).
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b a s i s g e g e v e n s

stadsdeel  : Woensel-Zuid
wijken  : Erp
buurt  : Rapenland

ontwerper  : Gemeentewerken
ontwerpperiode  : 1963

status gebied : geen, wel zijn enkele wegstructuren - soms
     met flankerende bebouwing - gemarkeerd op de
     cultuurhistorische waardenkaart

s i t u e r i n g

De buurt Rapenland bevindt zich in het stadsdeel Woensel-Zuid, ligt 
ten noorden van de Ring en strekt zich uit aan weerszijden van de 
radiaal Veldmaarschalk Montgomerylaan. De buurt wordt geflankeerd 
en begrensd door de Winston Churchilllaan in het noorden, de John 
F. Kennedylaan in het oosten, de Europalaan in het zuiden en de Dr. 
Cuyperslaan in het westen. Rapenland is het sluitstuk tussen de iets 
oudere buurten Mensfort en Oude Gracht. De buurtnaam verwijst naar alle 
waarschijnlijkheid naar de verbouw van rapen in het prestedelijke tijdperk.  

Rapenland: actuele luchtfoto met begrenzing van het onderzoeksgebied
(bron: data.eindhoven.nl | zie disclaimer in het colofon.
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v o o r o o r l o g s e  o n t w i k k e l i n g

Het gebied van de huidige buurt Rapenland maakte tot 1920 deel uit 
van de gemeente Woensel. Tot die tijd was het een agrarisch gebied met 
overwegend akkers, gelegen tussen de Woenselsche Heide (westen) 
en het Dommeldal (oosten). De flauw gebogen Woenselsestraat met 
lintbebouwing volgde de dekzandrug. Dit tracé verbond het zuidelijker 
gelegen dorp Woensel met de noordelijker gelegen buurtschappen 
Stoutheuvel en Vlokhoven. Haaks daarop het tracé Nieuwe Dijk – Hoge 
Dijk dat in oostelijke richting naar Eckart voerde en enige lintbebouwing 

kende. Een zuidelijke afsplitsing daarvan - de Kruisweg - leidde naar de 
buurtschap Broek. In het uiterste noordelijke deel van het plangebied 
een beek met de evenwijdige Beekstraat. Na de annexatie in 1920 door 
Eindhoven liet de verstedelijking hier nog een paar decennia op zich 
wachten. Tot de jaren zestig bleef het onderzoeksgebied grotendeels 
onbebouwd en agrarisch. Voor meer informatie over de periode van vóór 
de verstedelijking zie het onderzoek ‘Het landschap onder de stad’, RAAP-
rapport 3398 (2018). 

Rapenland op topografische kaarten uit ca.1901 en 1963. Bron: topotijdreis.nl | zie disclaimer in het colofon. 
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n a o o r l o g s e  o n t w i k k e l i n g

Het Algemeen Uitbreidingsplan in Hoofdzaak ‘Eindhoven’ van J.A. 
Kuiper uit 1946 -1951 (zie plankaart rechtsonder) had een bloem als 
structurerend concept: stadsdelen als ‘bloembladen’ rond de ‘knop‘ van 
de binnenstad. Eén van die bloembladen was Woensel. In vergelijking met 
de andere stadsdelen stond in Woensel minder verspreide bebouwing. 
Bovendien zou dit stadsdeel veel groter moeten worden dan in het 
bloemmodel gedacht. Daarom werkte de gemeente eerst aan een globaal 
hoofdzakenplan voor Woensel als geheel, en daarna aan een reeks 
onderdelenplannen voor de afzonderlijke buurten (zie volgende pagina’s).

Rapenland: topografische kaart uit ca.1973. Bron: topotijdreis.nl | zie disclaimer in colofon.

Algemeen Uitbreidingsplan in 
Hoofdzaak uit 1946-1951 van J.A. 

Kuiper: het gebied Rapenland 
vormt onderdeel van één van de 
vijf ‘bloembladen’ rond de ‘knop‘ 

van de binnenstad. 
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Het Structuurplan Woensel in de versies van juli 1957 en juni 1959 (ingekleurd door de auteur). De aanpassing heeft o.a. betrekking op de koppeling van de radialen op de regionale 
infrastructuur (binnen of buiten de gemeentegrens), de omvang van Prinsejagt i.v.m. de hoogspanningsleiding, de positie en spreiding van de voorzieningen, de omvang van de TU-campus 
en de integratie  van de Doode Gracht als centrale motief in de opzet van de buurt Oude Gracht (nr. 1 op de rechter kaart). Voor meer toelichting zie volgende pagina. 

1.
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n a o o r l o g s e  o n t w i k k e l i n g  ( v e r v o l g )

Het Structuur- of Uitbreidingsplan in Hoofdzaak ‘Woensel’ kwam tot stand 
in de periode 1956-1959, op basis van wetenschappelijk onderzoek (een 
‘survey’) en tegen de achtergrond van een discussie over de toekomstige 
tracés van provinciale en rijkswegen buiten de gemeentegrens. De versie 
van maart 1956 werd afgekeurd omdat Gedeputeerde Staten het plan te 
groot en te globaal vond. De versie van juli 1957 kreeg alleen goedkeuring 
voor het zuidelijke deel, en de aangepaste versie van juni 1959 werd wel 
goedgekeurd als basis voor de onderdelenplannen. 

De belangrijkste kenmerken van het Structuur- of Uitbreidingsplan in 
Hoofdzaken ‘Woensel’ zijn:
• Het plangebied heeft de vorm van een taartpunt gelegen tussen de 

Boschdijk en de Dommel, meet bijna duizend hectare en krijgt een 
hiërarchische hoofdopzet.

• De hoofdwegenstructuur bestaat uit een noord-zuid lopende 
radiaal cq. hartader met voorzieningen (de latere Veldmaarschalk 
Montgomerylaan) die aanhaakt op De Ring (Pastoriestraat), en een 
haaks kruisende tangent cq. parkway met flankerend groen (het latere 
tracé 1e Lieven de Keylaan – Winston Churchilllaan – Sterrenlaan). In de 
planversie van juni 1959 komt daar een ‘vork’ van twee radialen bij: de 
John F. Kennedylaan en het tracé Huizingalaan – Dr. Cuyperslaan die 
samenkomen bij het stadsdeelcentrum. 

• Dit assenkruis van centrale hartader en kruisende tangent deelt het 
stadsdeel op in vier wijken met elk een wijkcentrum. De wijken worden 
op hun beurt weer opgedeeld in meerdere buurten cq. parochies met 
elk een eigen buurt- cq. parochiecentrum. De buurten hebben een 
omvang van ca. 6.000 inwoners, gedifferentieerd naar leeftijd en sociale 
klasse. De beoogde woningtypologie bestaat voor ca. 75% uit rijtjes 
eengezinshuizen en voor ca. 25% uit blokjes etagewoningen (vooral 
gedacht als grootsteedse begeleiding van de hoofdwegen). 

• Het stadsdeel Woensel is flink groter dan de overige stadsdelen 
en krijgt daarom als enige een autonoom karakter en een hoger 
voorzieningenniveau met o.a. een commercieel centrum annex 

tentoonstellingsterrein aan de centrale hartader, alsmede 
recreatiegebieden langs de Dommel en de noordelijke stadsrand. De 
stedenbouwkundige bouwsteen van de kleinschalige parochiegedachte 
(een autonome buurt ter grootte van een parochie met vijf- tot 
zesduizend gelovigen rond een centrale kerk) wordt opgeschaald naar 
de wijkgedachte (een commercieel hart met daaromheen meerdere 
buurten waarin de kerk als structurerende eenheid aan belang inboet).    

Dit Structuurplan vormde het grote ruimtelijke kader voor de uitwerking 
van Uitbreidingsplannen in Onderdelen voor de afzonderlijke buurten, in 
dit geval: Rapenland. Het Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Rapenland’ werd 
in februari 1963 ontworpen door de Afdeling Stedebouw van de Dienst 
Gemeentewerken, op 29 juni 1964 vastgesteld door de Gemeenteraad 
en op 8 september 1965 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. De 
uitvoering ervan duurde tot ongeveer 1973.

Schematische weergave 
van de wijkgedachte

met meerdere wijken 
rond een stadsdeelcentrum 

met voorzieningen.
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Het Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Rapenland’ uit 1964-1965 (toelichting op de volgende pagina).

1. Woenselsestraat
2. Gen. Dibbetslaan (vml. Nieuwe Dijk)
3. Verschaffeltstraat
4. Rapenlandstraat
5. Dr. Cuyperslaan
6. Veldmaarschalk Montgomerylaan
7. John F. Kennedylaan
8. W. Churchilllaan
9. Europalaan
10. Thorvaldsenlaan
11. Gen. Pattonlaan
12. Pisanolaan
13. manifestatieterrein

14. RK kerk
15. Prot. kerk
16. buurthuis

1.

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

5. 6.
7.

8.
8.

9.
9.

10.

11.

12.

14.

15.

16.
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k e n m e r k e n  u i t b r e i d i n g s p l a n n e n

Het Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Rapenland’ (1964-1965) is op de 
vorige pagina afgebeeld. De belangrijkste plankenmerken zijn ontleend 
aan de plantoelichting en aangevuld door analyse van de plankaart.

• Het plan gaat uit van het tabula rasa principe: het bestaande landschap 
wordt volledig overschreven door een nieuwe stedenbouwkundige 
structuur. Alleen de tracés van de Woenselsestraat, Nieuwe Dijk (thans 
Generaal Dibbetslaan), Verschaffeltstraat en Rapenlandstraat worden als 
historische relicten in de planopzet geïntegreerd.  

• De hoofdinfrastructuur bestaat uit drie iets uitwaaierende hoofdwegen 
in noord-zuidrichting (van west naar oost: Dr. Cuyperslaan, Veldmaar-
schalk Montgomerylaan en John F. Kennedylaan) en twee haaks 
kruisende hoofdwegen in oost-westrichting (de W. Churchilllaan in het 
noorden en de Europalaan in het zuiden): allemaal ook zo uitgevoerd.

• De middelste radiaal - de Veldmaarschalk Montgomerylaan – fungeert 
als interne wijkontsluiting met:

 – Twee kruisingen die aansluiten op een lusvormige ontsluitingsweg van 
de oostelijke buurt, en het historische tracé van de Woenselsestraat in 
de westelijke buurt (ook zo uitgevoerd).

 – Een breed en groen profiel met gescheiden rijstroken, separate 
fietspaden, groenstroken en bomenrijen (ook zo uitgevoerd).

 – Aan weerszijden flankerende middelhoogbouw in open verkaveling 
(deels zo uitgevoerd). Het aandeel gestapelde woningbouw in de wijk 
is ongeveer één derde. 

• De Montgomerylaan en het haaks kruisende tracé Thorvaldsenlaan – 
Gen. Pattonlaan delen de wijk op in vier kwadranten cq. woonbuurten: 

 – De twee zuidelijke woonbuurten hebben een langgerekte groenstrook 
als centraal motief met aan weerszijden rijtjes eengezinswoningen 
in een orthogonale verkaveling: middenstandswoningen aan 
woonpaden met een gescheiden circuit voor auto’s in de grote 
zuidoostelijke buurt, en arbeiderswoningen aan cul-de-sacs in de 
kleinere zuidwestelijke buurt (ook zo uitgevoerd).

 – De twee noordelijke buurten hebben een speelweide als centraal 
motief met rijtjeswoningen aan traditionele woonstraten in een 
orthogonale blok-, hof- en cul-de-sacverkaveling: arbeiderswoningen 
in de noordoostelijke buurt en middenstandswoningen in de 
noordwestelijke buurt (ook zo uitgevoerd).

 – De verdeling tussen arbeiders- en middenstandswoningen in de wijk 
is ongeveer 50/50 en gescheiden in afzonderlijke kwartieren. Het 
aandeel eengezinswoningen in de wijk is ongeveer tweederde. 

• Verspreid over het plangebied bijzondere bebouwing cq. functies:
 – Aan de noordzijde van de wijk een groot langgerekt 
manifestatieterrein met expo- cq. sportcomplex (aanvankelijk 
onbebouwd en groen, maar later bebouwd). 

 – Aan de zuidzijde van de wijk een langgerekt terrein voor openbaar 
vervoer (later autogarage en in de jaren tachtig woongebouwen).

 – Aan de noordzijde van de lusvormige buurtonsluiting een RK 
parochiecomplex (kerk, scholen, gemeenschapshuis) en een 
winkelcomplex op de hoek met de interne wijkontsluitingsweg (beide 
niet uitgevoerd, wel stond hier enige tijd een protestantse kerk). De 
parochiegedachte verliest gaandeweg de jaren zestig aan belang: de 
kerk staat letterlijk en figuurlijk niet langer centraal. De wijkgedachte 
wordt het organiserende principe (zie vorige paragraaf ).   

 – Aan de zuidzijde van de lusvormige buurtontsluiting een buurthuis op 
de hoek met de interne wijkontsluitingsweg (ook zo uitgevoerd).

 – In het zuidoostelijke kwadrant van de wijk een groot terrein voor 
bejaardenhuisvesting (uitgevoerd en inmiddels vernieuwd), een 
tweede winkelcentrum (uitgevoerd) en een locatie voor een 
protestantse kerk (niet uitgevoerd want elders gerealiseerd).

 – In het noordwestelijke kwadrant een bedrijvencomplex (uitgevoerd). 
 – In het zuidwestelijke kwadrant aan de Pisanostraat een kleine locatie 
voor bijzondere bebouwing, waar op nummer 47a in 1974 een 
Korpsgebouw van het Leger des Heils is gebouwd.  



12  |  E INDHOVEN RAPENLAND:  CULTUURHISTORISCHE VERKENNING

Enkele foto’s van tijdens en kort na de bouw van de wijk. Luchtopname van Woensel met Rapenland in aanbouw in 1964 (links), de St. Lucaskerk aan de Generaal Marshallweg in 1970 (rechts). 
Bron: Eindhoveninbeeld.com | zie disclaimer in colofon. 

o o r s p r o n k e l i j k  b e e l d
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Enkele sfeerbeelden van kort na de oplevering van de wijk. Reeks flats tussen de Veldmaarschalk Montgomerylaan en de Pisanostraat (links, jaar onbekend), en de John F. Kennedylaan met 
links Rapenland en rechts Oude Gracht (rechts, jaar onbekend). Bron: Eindhoveninbeeld.com | zie disclaimer in colofon. 
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Kaart met bouwperiodes gebaseerd op BAG gegevens. De bebouwing uit de wederopbouwperiode is geel. De post-wederopbouw bebouwing heeft een blauwe kleur, en betreft vervangende 
nieuwbouw en/of toevoegingen. De nummers verwijzen naar de volgende pagina. Bron: code.waag.org | zie disclaimer in het colofon.

1.
1.

1.
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r e c e n t e  d y n a m i e k

Na de voltooiing van de buurt ‘Rapenland’ rond 1973 zijn er diverse 
ingrepen en toevoegingen gedaan in het gebied. De meest ingrijpende en 
beeldbepalende zijn:
• Het volbouwen van het langgerekte manifestatieterrein langs de 

Winston Churchilllaan aan de noordzijde van de wijk in de periode 
1977-2011. 

• Diverse nieuwbouwprojecten uit de periode 2010-2015:
 – de basisschool ‘Rapenland’ aan de Generaal Marshallweg
 – het bejaardencomplex aan de Drosserstraat (nu zorgcentrum Archipel 
Landrijt)

 – de supermarkt annex appartementencomplex op de hoek van de 
Thorvaldsenlaan en de Dr. Cuyperslaan.

• De sloop eind jaren negentig van een protestantse kerk op de 
speelweide in het noordoostelijke kwadrant van de wijk.

• De RK Lucaskerk (een noodkerk) aan de Generaal Marshallweg uit 1968 
die in 1994 door brand werd verwoest.

• De herinrichting van straten (ander profiel, nieuwe materialen, 
bomenkap), de herinrichting van voortuinen (verstening), de uitgifte 
van groenstroken bij hoekwoningen (uitbouwen, parkeervoorziening), 
het verduurzamen van woningen (gevelrenovatie, nieuwe deuren en 
kozijnen met dubbelglas, zonnepanelen).

Twee voorbeelden van recente dynamiek: nieuwe voordeuren, ramen en borstweringen 
als onderdeel van woningverbetering (b) en het vml. evenemententerrein aan de Winston 
Churchilllaan is inmiddels volledig bebouwd (nr. 1 op de kaart op de vorige pagina). 
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bouwblokken

woonbebouwing langs de hoofdstructuur

voorzieningen langs de hoofdstructuur

gestapelde woonbebouwing

garages

bedrijven en werkplaatsen

stedelijke voorziening

hoofdgroenstructuur

lintbebouwing

fragment (zie pagina 20-22)

Ruimtelijke hoofdstructuur van de wijk. De tekening toont met welke ruimtelijke elementen de hoofdstructuur van de wijk is 
opgebouwd. Toelichting op de volgende pagina’s. De functionele hoofdstructuur staat op p.18.
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s t r u c t u u r a n a ly s e  w i j k

De hoofdstructuur van de wijk wordt in hoofdzaak gevormd door:
1. De wijkgedachte: clustering van de belangrijkste voorzieningen in een 

stadsdeelcentrum buiten de wijk (winkelcentrum Woensel), aangevuld 
met verspreide voorzieningen langs de stedelijke hoofdroutes. 

2. De infrastructuur: een orthogonaal en hiërarchisch stelsel is over het 
patroon van historische routes heen gelegd (dat nog fragmentarisch 
afleesbaar is). 

3. De groenstructuur: de hoofdroutes zijn ontworpen als brede parklanen, 
en de woonbuurten zijn georganiseerd rond vier buurtplantsoenen. 

wijkgedachte
• De rooms-katholieke parochie met een cluster van kerk, scholen en/of 

buurtwinkels is niet langer dé structurerende kern zoals in de oudere 
wederopbouwijken. De kerkgebouwen en scholen zijn gekoppeld aan 
plantsoenen in het hart van de verschillende woonbuurten.

• De belangrijkste culturele en commerciële voorzieningen liggen 
grotendeels buiten de wijk in het aangrenzende winkelcentrum 
Woensel, en voor een klein gedeelte verspreid over de wijk langs de 
stedelijke hoofdroutes. 

infrastructuur: orthogonaal en hiërarchisch stelsel
• Drukke scheidende stadswegen aan de buitenranden: W. Churchilllaan 

(noorden), J.F. Kennedylaan (oosten), Europalaan (zuiden), Dr. 
Cuyperslaan (westen) en de Veldmaarschalk Montgomerylaan als 
scheidslijn tussen het westelijke en oostelijke deel van Rapenland. 
De Veldmaarschalk Montgomerylaan en de J.F. Kennedylaan worden 
geflankeerd door gestapelde woningbouw met de entrees en 
parkeervoorzieningen aan de buurtzijde.   

• Wijkontsluitingen: een rondgaand circuit door de vier buurten én 
per buurt een lus rond  het centrale complex met plantsoen en 
voorzieningen daarin. 

Uitsnede uit de schematische 
weergave van de wijkgedachte 
(zie p.9).Geel staat voor het 
stadsdeelcentrum Woensel en 
rood voor de wijk Rapenland. 

Op drie plekken in Rapenland is het prestedelijke patroon nog fragmentarisch 
afleesbaar in de richting en de schaal van de bebouwing, zoals in de Woenselsestraat 
nabij de Veldmaarschalk Montgomerylaan. 
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kerk

school

hoofdinfrastructuur

wijkinfrastructuur

buurtinfrastructuur

buurt, ruimtelijk samenhangend geheel

hoofdgroenstructuur

Functionele hoofdstructuur van de wijk: de tekening toont de hiërarchische wegenstructuur, de buurten en de hoofdgroenstructuur met daarin 
of daaraan de buurtvoorzieningen. 
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• Rustige woonstraten dankzij bajonet, cul-de-sac, woonpad of -hof. 
De scheiding tussen doorgaand-, ontsluitend-, bestemmings- en 
langzaamverkeer wordt gaandeweg de jaren zestig steeds meer 
gangbaar en zichtbaar in meer lussen, doodlopende parkeerstraten en 
autovrije woonpaden. Dat leidt tevens tot kleinere ruimtelijke eenheden.

• De afwijkingen in de richtingen van de historische tracés en de 
orthogonale naoorlogse hoofdroutes zijn met passtukken opgevangen 
in de verkaveling, zoals o.a. in het bedrijventerrein rond de 
Raedeckerstraat in het westen van de wijk.

groenstructuur: parklanen en groene ruimtes in de woonbuurten
• De hoofdwegen op stadsniveau zijn allemaal uitgevoerd als 

brede groene parklanen met een formeel symmetrische of meer 
landschappelijk asymmetrische inrichting. Het beeld wordt gedragen 
door de bomen en - in de Veldmaarschalk Montgomerylaan en de J.F. 
Kennedylaan - door de groene ruimtes van de flankerende middelhoge 
woningbouwensembles. 

• Het hart van de vier woonbuurten wordt gevormd door een rechthoekig 
of langgerekt plantsoen (buurtparkje) met daarin of daaraan grenzend 
enkele buurtvoorzieningen. Deze parkjes liggen direct aan de 
wijkontsluitingsroute (noordelijke buurten) of meer verscholen in de 
buurt aan de voet- en fietspaden (zuidelijke buurten).

• Rondom de buurtparkjes liggen de rijen eengezinswoningen in een 
menging van orthogonale straten- en hovenverkavelingen rond kleine 
groene hoven of parkeerlussen.  

Buurtparkje in het hart van de zuidoostelijke buurt, gekoppeld aan fiets-, voet- en 
woonpaden. 

Buurtparkje in het hart van de noordoostelijke buurt, gekoppeld aan de Generaal 
Marshallweg (wijkontsluitingsroute).
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s t r u c t u u r a n a ly s e  f r a g m e n t

De verschillende buurten en complexen in de wijk Rapenland hebben 
alle een eigen wijze van verkavelen. Een generiek stedenbouwkundig 
en architectonisch handschrift bestaat hier dus niet. Als fragment 
is gekozen voor het complex tussen de Generaal Pattonlaan en 
Generaal Van der Duynlaan omdat het iets specifieks toevoegt aan het 
gebruikelijke repertoire dat al is ontrafeld in de fragmentanalyses over het 
bouwblok (Doornakkers, Burghplan, Bennekel), de stempelverkaveling 
(Mensfort, Oude Gracht), de woonpadenverkaveling (Rapenland) en de 
uitvalswegenarchitectuur (Kronehoef): zie de betreffende rapporten. 

schuiven, spiegelen, ritmeren en groeperen
• In dit complex wordt met eenvoudige middelen zoals garages en rijtjes 

woningen een rijk ruimtelijk repertoire gemaakt. Zie tevens de grote 
foto’s op de tweede en voorlaatste pagina van dit rapport.

• Het buurtje wordt aan de noord- en zuidzijde ontsloten door gescheiden 
circuits voor snel- en langzaam verkeer. Aan deze zijden geen voorkant 
van woningen, maar een gespiegelde en repeterende afwisseling van 
garageboxen, groene perken, bomen en terugliggende kopgevels. 

• De voorkant van de woningen met ondiepe voortuin ligt ‘de hoek om’ 
aan een woonpad met gemeenschappelijke groenstrook. Het woonpad 
heeft aan de straatzijde een ruime entree tussen twee groene perken.

• De achtertuinen van de woningen liggen met bergingen en poorten 
aan een reeks doodlopende parkeerstraten. Een parkeerstraat is 
vanaf de straatzijde bereikbaar via een smalle doorgang tussen twee 
blokjes garageboxen. De parkeerstraat oogt enigszins als een besloten 
bedrijfsstraatje.

langsgevel

garage

ritmering van de straatlengte
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bouwblok

zichtlijn

blikvanger

bomen

noord: Generaal Pattonweg
oost: Generaal Coenderslaan, De Collaertspad, Schagenpad
zuid: Generaal Van der Duynlaan 
west: Generaal Van der Duynlaan

• De uiteinden van de parkeerstraatjes worden afgesloten door de 
bergingen en achtertuinen van een rijtje woningen die hun voorkant 
hebben aan een woonpad grenzend aan een langgerekt centraal 
plantsoen over de volledige breedte van het complex. 

• Tussen de woonpaden en het centrale plantsoen liggen kleine groene 
‘vestibule’s met bomen. De bomen vormen een stevige groene 
achtergrond voor de tuinen en het woonpad, maar ook een achtergrond 
voor de uiteinden van de parkeerstraatjes.

• Het plantsoen is het centrale motief in deze verkaveling, ligt verscholen 
in het hart van het complex en is alleen bereikbaar via de woonpaden. 

• De buitenruimte is eenvoudig maar oogt groots door de volgroeide 
bomen die in plukken en in rijen staan. Deze bomenstructuur is 
doorgezet buiten de verkaveling van dit complex. Wel wordt het 
langgerekte plantsoen op beide uiteinden afgesloten door een 
schoolgebouw. 



22  |  E INDHOVEN RAPENLAND:  CULTUURHISTORISCHE VERKENNING

s t r u c t u u r a n a ly s e  f r a g m e n t  ( v e r v o l g )

architectonische verfijning / articulatie

• De ritmering, groepering en beëindiging van de straat wordt 
bekrachtigd en verfijnd in de inrichting van de buitenruimte. 
1. Tussen de garages en vóór de kopgevels van de woningen liggen 

groenstroken met lage beplanting en bomen (acacia’s). Het hekje 
langs de groenstroken steekt net iets voor de garages uit. Die maat 
is even groot als de maten van het dakoverstek en de negge bij de 
garagedeuren. 

2. Ook bij de parkeerstraten staan acacia’s: ze markeren de entrees en 
vormen met elkaar een stevige groene ‘laag’ in het straatbeeld.

3. De beplanting en bebouwing vormen met elkaar een hechte 
compositie die in hoogte en diepte getrapt is opgebouwd: lage 
groenstroken en éénlaags garages met plat dak in de voorste linie, 
tweelaags woningen met langskappen in de tweede linie én nog 
hoger oprijzende bomen tussen de twee linies. 

• De ritmering, groepering en beëindiging van de straatruimte wordt 
bekrachtigd en verfijnd in de seriematige architectuur, die weliswaar 
sober maar met veel aandacht voor detail en samenhang is ontworpen.  
4. In de voorste rij staan vijf strookjes van elk twee keer vier garages: 

ze delen de straatwand op in vijf telbare stukken. De neggen van de 
terugliggende garagedeuren voegen nog een kleinschaliger ritme toe.

5. In de tweede linie staat een reeks van vijf keer twee kopgevels met 
dakoverstekken. De maat van het dakoverstek is ongeveer gelijk aan 
de negge bij de garagedeuren. 

6. De herhaling en ritmiek van details en de compositie van volumes 
en bouwonderdelen ‘schakelen’ tussen het grote en het kleine in elke 
ruimte (zie de fotoreeksen op de volgende pagina).

1. 2. 3/4/5.
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6.  De herhaling en ritmiek van details (1e en 2e rij foto’s) en de compositie van volumes en bouwonderdelen (3e rij foto’s)  ‘schakelen’ tussen het grote en het kleine in elke 
ruimte. De toegepaste elementen zijn telkens hetzelfde maar de samenstelling en combinatie ervan wisselt en leidt tot variatie.  
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wa a r d e r i n g

ontwerphandschrift
Het stedenbouwkundige en architectonische handschrift van de wijk:
• Rapenland als onderdeel van de wijkgedachte: voorzieningen 

merendeels buiten de woonwijk in een stadsdeelcentrum 
(winkelcentrum Woensel), bescheiden parochiekernen (kerk, scholen) 
voor de verschillende geloofsrichtingen verspreid over de buurten en 
gekoppeld aan de plantsoenen in die buurten. De parochiegedachte is 
niet langer hét structurerende hoofdprincipe.  

• De orthogonale en hiërarchische verkeersstructuur waarin - kenmerkend 
voor Woensel - onderscheid is gemaakt tussen stadswegen aan de 
buitenranden van de wijk, een helder circuit door de wijk en lussen rond 
het groene hart in de buurten. Bajonetten, cul-de-sacs, woonpaden en 
parkeerstraten zorgen in de woonstraten voor een rustig woonmilieu.  

• De hoofdgroenstructuur van de wijk, bestaande uit de ruime en 
lommerrijke parklanen aan de randen van de buurten, alsmede de 
groene ‘pitten‘ centraal in die buurten. Nader onderzoek naar de 
oorspronkelijke beplantingsplannen is gewenst.

• Elke buurt en complex in Rapenland heeft een eigen stedenbouwkundig 
en architectonisch handschrift. Eén complex is geanalyseerd in 
dit rapport (zie punt 3 in de rechter kolom en p.20-22). De andere 
complexen en buurten in Rapenland vallen merendeels onder het 
gebruikelijke repertoire dat al is ontrafeld in de fragmentanalyses 
over het bouwblok (Doornakkers, Burghplan, Bennekel), de 
stempelverkaveling (Mensfort, Oude Gracht), de zwierige 
stratenverkaveling (Prinsejagt) en de uitvalswegenarchitectuur 
(Kronehoef): zie daarvoor de betreffende rapporten. 

Voor de waardering van historische elementen uit de periode van vóór 
de verstedelijking zie het onderzoek ‘Het landschap onder de stad’, RAAP-
rapport 3398 (2018).

rijksmonumenten
• geen

gemeentelijke monumenten
1. Woenselsestraat 316, tweelaags symmetrisch opgezet schoolgebouw 

van het type gangschool uit 1912 van architect A. Bogers (GM 0274).

beeldbepalende naoorlogse ensembles, complexen en objecten
2. De arbeidersbuurt uit 1964 aan de noordzijde van de Generaal Van 

Dedemlaan met een repetitie van korte rijtjes eengezinswoningen aan 
weerszijden van schegvormige plantsoenen, bedoeld als noordelijke 
zoom van de buurt: geslaagd samenspel van verkaveling, architectuur 
en groen (p.26).

3. De middenstandsbuurt uit 1964 tussen de Generaal Pattonlaan en 
de Generaal Van der Duynlaan met een afwisseling van woonpaden 
en parkeerstraten rond een centraal langgerekt plantsoen: een 
slim doordachte verkaveling waarin bebouwing en groen op alle 
schaalniveaus met elkaar samenwerken en zorgen voor gelaagdheid en 
diepte (p.2, 20-22, 26 en 28).
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Waardering ontwerphandschrift: veel aandacht voor de articulatie, de ritmering en de verfijning van het straatbeeld, de buitenruimte en de architectuur van de eengezinswoningen. Alle 
elementen op de verschillende schaalniveaus dragen bij aan de ruimtelijke samenhang. 
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1. Woenselsestraat 316: schoolgebouw.

2. Arbeidersbuurtje met hofverkaveling en woonpaden aan 
de noordzijde van de Gen. Van Dedemlaan.

3. Middenstandsbuurt tussen Gen. Pattonlaan en Gen. Van 
der Duynlaan (zie tevens § ‘structuurbeeld fragment‘).

3. Middenstandsbuurt tussen Gen. Pattonlaan en Gen. Van 
der Duynlaan (zie tevens § ‘structuurbeeld fragment‘).
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a a n b e v e l i n g e n  

Zie hiervoor het separate document ‘Cultuurhistorische verkenning naoorlogse wijken: aandachtspunten en aanbevelingen‘.

Koester en/of versterk zoveel mogelijk de continuïteit van het profiel, het groen en de bebouwing in en aan de hoofdstraten en zet daarbij vooral in op het opgaande groen als drager.
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Karakteristiek straatbeeld in een middenstandsbuurt in Rapenland: een woonpad met aan weerszijden woningen leidt naar het groene (speel)hart van het complex. Het verkeerscircuit is 
hiervan losgekoppeld (zie § ‘structuurbeeld fragment‘).  
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g e r a a d p l e e g d e  b r o n n e n

archief
• Gemeente Eindhoven - Dienst Gemeentewerken: Uitbreidingsplan in 

Onderdelen ‘Rapenland’ (1964-1965)

internet
• arcgis.com (actuele luchtfoto’s en straatnamenkaarten)
• bing.com/maps (luchtfoto’s vogelvlucht)
• code.waag.org (bouwperiodekaart)
• eindhoven.nl (cultuurhistorische waardenkaart)
• eindhoven-in-beeld.nl
• eindhoven.maps.arcgis.com (monumentenkaart)
• landschapinnl.nl (verstedelijkingskaart)
• rhc-eindhoven.nl (beeldbank)
• topotijdreis.nl (topografische kaarten)
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