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Introductie: karakteristiek beeld van de groene ruimtelijke drager in de wijk Oude Gracht. De hoofdopzet van de wijk wordt ontrafeld in de paragraaf ‘structuuranalyse wijk‘ (p.16-19).
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Oude Gracht: 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
wijk   : Begijnenbroek
buurten  : Oude Gracht (West en Oost)

ontwerper  : Gemeentewerken
ontwerpperiode  : 1962-1964

status gebied : geen, wel zijn enkele structuurelementen
     gemarkeerd op de cultuurhistorische waardenkaart

s i t u e r i n g

De buurten Oude Gracht West en Oost bevinden zich in het stadsdeel 
Woensel-Zuid en liggen ten noorden van de Ring aan weerszijden van de 
‘Doode Gracht’; een oude arm van de Dommel. Beide buurten vormen één 
ontwerpeenheid die wordt begrensd door de Sterrenlaan in het noorden, 
het Dommeldal in het oosten, de Orpheuslaan in het zuiden en de John F. 
Kennedylaan in het westen. De eerste twee lanen zijn onderdeel van twee 
tangenten in het stadsdeel, en de laatst genoemde laan is radiaal uit het 
stedelijke netwerk van hoofdwegen. 

Oude Gracht: 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 buurten Oude Gracht West en Oost maakte 
tot 1920 deel uit van de gemeente Woensel. Tot die tijd was het een 
agrarisch gebied van hoofdzakelijk beemdgronden met grasland langs 
de Dommel en de Doode Gracht. De wegen richting Tongelre, Woensel en 
kasteel Eckart kwamen bij elkaar in een driesprong. Daar lag een cluster 
van boerderijen op de grens van het lage natte grasland en het hoge 
droge akkerland. Van deze agrarische buurtschap resteert anno 2019 de 

achttiende eeuwse boerderij / herberg ‘Eeckaerde’ of ‘t Zwaantje’ aan de 
Icaruslaan 28a (rijksmonument). Deze voormalige boerderij markeert 
de richting van het historische tracé van de Oude Eckartseweg. Na de 
annexatie in 1920 door Eindhoven bleef deze situatie nog enkele decennia 
vrijwel ongewijzigd tot de complete verstedelijking begin jaren zestig. 
Voor meer informatie over de periode van vóór de verstedelijking zie het 
onderzoek ‘Het landschap onder de stad’, RAAP-rapport 3398 (2018).

Oude Gracht op topografische kaarten uit ca.1929 en 1953. 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).

Oude Gracht: 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 Oude Gracht 
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.



EINDHOVEN OUDE GRACHT:  CULTUURHISTORISCHE VERKENNING |  9

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: Oude Gracht. Het Uitbreidingsplan ‘Oude Gracht’ werd in 1962 
ontworpen door de Afdeling Stedebouw van de Dienst Gemeentewerken, 
op 5 augustus 1963 vastgesteld door de Gemeenteraad en op 23 
september 1964 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. De uitvoering 
van het plan was halverwege de jaren zestig zo’n beetje voltooid. 

Schematische weergave 
van de wijkgedachte

met meerdere wijken 
rond een stadsdeelcentrum 

met voorzieningen.
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1. J.F. Kennedylaan
2. Sterrenlaan
3. Muzenlaan
4. Odysseuslaan
5. Argonautenlaan
6. Aeneaslaan

7. Cassandraplein
8. Faunuslaan
9. vml. Nuenenseweg
10. vml. Koudenhovenseweg
11. Oude Gracht
12. rooms-katholieke kerk
13. protestantse kerk

1.

1.

2.

3.

3.

3.

4.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

11.

11.

12.

13.

Het Uitbreidingsplan ‘Oude Gracht’ uit 1963-1964 (toelichting op de volgende pagina).
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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

Het Uitbreidingsplan ‘Oude Gracht’ (1963-1964) is op de vorige pagina 
afgebeeld. De belangrijkste plankenmerken zijn ontleend aan de 
bijbehorende toelichting 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. In de planopzet worden evenwel de volgende historische 
relicten geïntegreerd: 

 – De tot plantsoen met vijver omgevormde loop van de Oude Gracht.
 – De tot voetpaden omgevormde restanten van de Koudenhovenseweg 
(richting Tongelre) en Nuenenseweg (richting Nuenen), beide met 
inbegrip van de bomenrijen aan weerszijden.

 – De behouden groenstructuur langs de Faunuslaan.
• Hét stedenbouwkundige motief dat in de buurt Oude Gracht centraal 

staat is de oude Dommelarm cq. de ‘Doode Gracht’. 
 – Dit winkelhaak-vormige voormalige beekdal is in het plan omgevormd 
tot een glooiende parkzone met langgerekte vijver (ook zo 
uitgevoerd). 

 – Aan de randen van het park is ruimte gereserveerd voor bijzondere 
doeleinden (ook zo uitgevoerd): een bejaardencentrum, scholen en 
een RK parochiecomplex (Thomaskerk aan de Thomaslaan 43 uit 
1967 in modernistische architectuur met vrijstaande klokkentoren 
van architectenbureau Taen & Nix). De parochiegedachte verliest 
gaandeweg de jaren zestig aan belang: de R.K. kerk staat letterlijk en 
figuurlijk niet langer centraal.

• Ten westen en ten zuiden van de ‘Doode Gracht’ woonbuurt West met:
 – De Muzenlaan als langgerekte hartader waaraan twee 
winkelvoorzieningen: een groot winkelcentrum op het Cassandraplein 
en een kleine winkelstrip aan de Odysseuslaan (ook zo uitgevoerd). 

 – Links daarvan een zone met overwegend gestapeld wonen voor 
middenstanders en arbeiders in open verkaveling langs de John F. 
Kennedylaan:  ‘uitvalswegenarchitectuur’ (ook zo uitgevoerd maar in 

1998 zijn vrijwel alle flats vervangen door nieuwbouw).
 – Rechts daarvan een aantal gestempelde woningbouwcomplexen met 
overwegend eengezinswoningen voor middenstanders en arbeiders 
in (vrijwel) gesloten bouwblokken aan traditionele woonstraten (ook 
zo uitgevoerd). 

• Ten oosten van de ‘Doode Gracht’ woonbuurt Oost met:
 – De Argonautenlaan als langgerekte hartader zonder voorzieningen 
daaraan (ook zo uitgevoerd).

 – Aan weerszijden daarvan woningbouwcomplexen van rijtjes 
middenstandswoningen in blok- en stempelverkaveling. Verder 
richting het Dommeldal en langs de randen van de ‘Doode Gracht’ 
krijgt de bebouwing meer het karakter van twee-onder-een-kappers 
en villa’s (ook zo uitgevoerd).  

 – In dit deel van de buurt zijn enkele prestedelijke wegentracés en één 
boerderij / herberg geïntegreerd: restanten van de Eckartseweg en de 
Koudenhovenseweg. Voor de rest van de buurt gold het principe van 
tabula rasa als vertrekpunt: het overschrijven van het prestedelijke 
landschap door een nieuwe rationele structuur (ook zo uitgevoerd).

• De koppeling tussen Oude Gracht West en Oost loopt via een 
buurtringweg, waarbij beide hartaders met elkaar worden verbonden 
door de Odysseuslaan en de Aeneaslaan. Aan deze interne ring liggen 
de scholen, het bejaardencentrum en het winkelcentrum (ook zo 
uitgevoerd). 

• Aan de noordzijde van de buurt langs de stedelijke tangent Sterrenlaan 
een brede zone voor scholen en een kerkgebouw. Op de hoek met 
de Mercuriuslaan is in 1972 de protestants-oecumenische kerk ‘De 
Morgenster’ gebouwd naar ontwerp van architect R. Tybout. De 
schoolgebouwen kwamen later: ROC Summa College (2000-2010).  
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Enkele sfeerbeelden van kort na de oplevering van de wijk. De Muzenlaan in noordelijke richting in 1966 (links) en het winkelcentrum Cassandraplein in 1967 (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. De Doode Gracht omgevormd tot park met vijver in 1965 (links) en de Thomaskerk aan de Thomaslaan in 1976 (rechts). 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.

2.
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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 ‘Oude Gracht’ rond 1967  zijn er 
diverse ingrepen en toevoegingen gedaan in het gebied. De meest 
beeldbepalende en ingrijpende zijn:
• De sloop van de reeks flats tussen de John F. Kennedylaan en de 

Muzenlaan, en de vervanging ervan door nieuwe exemplaren met 
hogere torens op de koppen langs de John F. Kennedylaan (1998). 

• Diverse nieuwbouwprojecten verspreid over de wijk:
 – De zogeheten ‘Clioflat’ uit 1973 aan de Cliostraat (was een onderdeel 
van het plan) en de recente ingrijpende gevelrenovatie daarvan.

 – Het introverte wooncomplex ‘Xantippehof’ uit 1993 (was in het plan 
bestemd als schoollocatie).

 – De garage en het kantoorgebouw aan de Polluxstraat uit 1978-1988 
(resp. wel en niet voorzien in het plan).

 – De gebouwen van ROC Summa College uit 2000-2010 ten zuiden van 
de Sterrenlaan.

 – De vernieuwing van het winkelcentrum op het Cassandraplein en de 
toevoeging daar van twee woontorens ‘De Ranken’ in 2008.

• 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: de uitgifte en transformatie van groenstroken 
tot opritten en uitbouwen (b), en vervanging van de portiekflats aan de Muzenlaan (o); 
respectievelijk 1 en 2 op de kaart op de vorige pagina.
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Ruimtelijke hoofdstructuur van de wijk. De tekening toont met welke ruimtelijke elementen de hoofdstructuur van 
de wijk is opgebouwd. Toelichting op de volgende pagina. De functionele hoofdstructuur staat op p.18.

bouwblokken

woonbebouwing langs de hoofdstructuur

voorzieningen langs de hoofdstructuur

gestapelde woonbebouwing

verdwenen voorzieningen 

garages

bedrijven en werkplaatsen

stedelijke voorziening

monument (boerderij)

hoofdgroenstructuur

historische route (Koudenhovenseweg, Nuenenseweg)

fragment (zie pagina 20-22)
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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 Oude Gracht met de brede, parkachtig ingerichte oevers die als 

een winkelhaak de wijk in tweeën deelt. De Oude Gracht sluit aan op 
het Dommeldal. 

2. De hoofdverkeerstructuur met een hoofdrol voor de wijkontsluitingen 
die als ‘een ladder met twee sporten’ over het gebied liggen en 
ruimtelijk zijn losgekoppeld van de groenstructuur (zie nevenstaande 
tekening). 

3. Efficiënte en orthogonale stempelverkavelingen ten westen en zuiden 
van de Oude Gracht, lommerrijke straten- en hofverkavelingen ten 
noordoosten van de Oude Gracht. 

hoofdgroenstructuur: Oude Gracht met parkachtige oevers 
• De langgerekte waterpartij met brede parkachtige oevers ligt ter plaatse 

van de voormalige Doode Gracht, sluit aan op het Dommeldal en vormt 
de centrale groene ruimte in de wijk. 

• In de oudere wederopbouwwijken was het RK parochiecomplex 
het ruimtelijk organiserende middelpunt, maar in deze wijk is 
dat de recreatieve parkstrook met in de buitenbocht ervan het 
wijkwinkelcentrum. 

• De rooms-katholieke kerk ligt centraal in de wijk maar enigszins 
‘verscholen‘ in de luwte van de parkstrook. De protestantse kerk heeft / 
had een groter verzorgingsgebied en ligt daarom aan de noordrand op 
een goed bereikbare plek bij een kruising van stadswegen.  

hoofdverkeersstructuur: ‘ladder’ van wijkontsluitingen
De verkeersstructuur is hiërarchisch opgezet met:
• De drukke scheidende stadswegen aan de buitenranden: Sterrenlaan 

(noorden), Orpheuslaan (zuiden) en John F. Kennedylaan (westen).
• De wijkontsluitingen als ‘een ladder met twee sporten‘ los van de 

groenstructuur die drie keer wordt gekruist.   

De wijkontsluitingswegen liggen als ‘een ladder met twee sporten‘ over het gebied, 
losgekoppeld van de hoofdgroenstructuur.



18  |  E INDHOVEN OUDE GRACHT:  CULTUURHISTORISCHE VERKENNING

kerk

school

hoofdinfrastructuur

wijkinfrastructuur

buurtinfrastructuur

buurt (ruimtelijk samenhangend geheel)

hoofdgroenstructuur

Functionele hoofdstructuur van de wijk. De tekening toont de wegenstructuur, de hoofdgroenstructuur, de buurten 
en de voorzieningen (kerken, scholen).
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efficiënte stempels en lommerrijke straten
Het contrast is groot tussen de gebieden aan weerszijden van de Oude 
Gracht met parkachtige oevers.
• Het deelgebied ten westen en zuiden ervan is efficiënt verkaveld met 

een mix van gestapelde woningen en rijtjes eengezinswoningen. De 
structuur is orthogonaal en net iets gekanteld ten opzichte van de 
noord-zuidlijn. De ruggengraat van dit deelgebied is de Muzenlaan, 
met daaraan het winkelcentrum in de buitenbocht van de Oude Gracht. 
Het verband in de bomenstructuur is nog herkenbaar, maar ernstig 
aangetast. Het ruimtebeeld van dit deelgebied is verder verschraald 
door de herinrichting van het openbare gebied, het uitgeven van 
groenstroken en het verharden van voortuinen.

• Het deelgebied ten noordoosten van de Oude Gracht is ruimer van 
opzet met (half )vrijstaande villa’s, twee-onder-een-kapwoningen en 
rijtjeswoningen. De straten zijn licht gebogen en ingericht met stevige 
boomstructuren. De woningen liggen ingebed in een groene omgeving: 
wonen in het groen. De geïntegreerde restanten van de historische 
routes Koudenhovenseweg (thans Wasvenpad) en Nuenenseweg (thans 
een pad zonder naam) verbinden dit deelgebied met het Dommeldal.

(Half ) vrijstaande woningen en bomenlanen ten noordoosten van de Oude Gracht.

De Oude Gracht met de parkachtig ingerichte oevers als het centrale motief van de wijk.
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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 Oude Gracht hebben 
alle een eigen wijze van verkavelen. Een generiek stedenbouwkundig 
en architectonisch handschrift bestaat hier dus niet. Als fragment 
is daarom gekozen voor het complex rond de Eratolaan 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), de zwierige 
stratenverkaveling (Prinsejagt), de woonpadenverkaveling (Rapenland) en 
de uitvalswegenarchitectuur (Kronehoef): zie de betreffende rapporten. 

ritmiek, straatlengtes
• De Eratolaan is de langste straat en de enige straat met aan beide zijden 

voorkanten van woningen: dat maakt deze straat iets formeler en de 
hoofdstraat van het complex. 

• De Eratolaan deelt het complex op in tweeën: ten westen daarvan een 
open hofverkaveling met verbindende woonpaden, en ten oosten ervan 
een strokenverkaveling; beide verkavelingen zijn orthogonaal en iets 
door het noorden gedraaid. 

• Aan de westzijde vormen vier rijtjes rond een parkeerhof met garages 
een orthogonaal stempel dat wordt herhaald. Tussen de stempels 
brede groene woonpaden. Voor auto’s is de toegang beperkt. Voor 
voetgangers vormen de paden en hoven een informeel fijnmazig stelsel.

• De bebouwing heeft een groene inbedding: voortuinen op de 
voorgrond, bomen op de voor- en achtergrond. Er is altijd iets zichtbaar 
van de volgende hof. 

• De ritmering in de straat is kleinschalig en wordt gemaakt door de 
herhaling van straatbomen, schoorstenen, brandmuren en uitbouwen.

langsgevel

rijtje garages

ritmering van de straatlengte
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blikvangers en verbijzonderingen
• Aan de buitenrand van de wijk zijn de uiteinden van de straten open 

(zicht in het groen), en omgedraaid worden de straateindes juist 
afgesloten door woningen of een rijtje garages (besloten zicht). 

• Achter de garages en woningen zijn vrijwel altijd de bomen van de 
achterliggende ruimte zichtbaar. 

• Het naamloze pad in het verlengde van de Nuenenseweg, een historisch 
tracé, ligt als een laantje voor langzaam verkeer diagonaal in het oosten 
van het complex. De monumentale bomen houden afstand van de 
woonbebouwing door de bijbehorende groenstroken. Aan weerszijden 
van het laantje is de verkavelingsrichting gespiegeld, waardoor - vanuit 
het laantje - alle bebouwing overhoeks onder ca. 45 graden zichtbaar is. 

Voor dit complex gelden gebiedsgerichte welstandscriteria. Zie: Gemeente 
Eindhoven (2005). Welstandsnota: gebiedsgerichte welstandscriteria Oude 
Gracht Oost, Eindhoven 16 september 2005

bomen

zichtlijn

garages/blikvanger

berging

uitbouwen en brandmuren

noord: Damocleslaan

oost: pad tussen Nuenenseweg en Faunuslaan

zuid: Faunuslaan

west: Argonautenlaan
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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  ( v e r v o l g )

architectonische verfijning / articulatie

• De ritmering en groepering en beëindiging van het complex wordt 
bekrachtigd en verfijnd in de inrichting van de buitenruimte. 
1. Hoewel het straatbeeld ‘de wijk in‘ altijd gesloten is, is er altijd zicht 

op de ruimte daarachter dankzij de straatbomen op de voor- en 
achtergrond die boven de bebouwing uitsteken.

2. Hier geen veelvoud aan intermediaire elementen zoals (voet)muurtjes 
en hagen zoals in de oudere wederopbouwwijken, maar voortuinen 
als informele zoom aan de straat. 

• De ritmering, groepering en beëindiging van het complex wordt 
bekrachtigd en verfijnd in de moderne architectuur, die uitbundig en 
met aandacht voor detail en compositie is ontworpen.  
3.De architectuur is een expressief driedimensionaal en orthogonaal 

weefsel van brandmuren, balkons, tuinmuurtjes, borstweringen, 
dakranden, gecombineerd met een fijner grafisch lijnenspel van 
kozijnen, ramen en balkonhekken.

4. Borstweringen, metselvlakken, glasvlakken en de belijning van 
kozijnen en hekwerken vormen met elkaar een gelaagd orthogonaal 
weefsel van herhalende banden en gegroepeerde lijnen met 
verschillende materiaalexpressie (mat, spiegelend, glad, ruw). 

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

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

ontwerphandschrift
Het stedenbouwkundige en architectonische handschrift van de wijk:
• De Oude Gracht met de parkachtig ingerichte oevers als het centrale 

motief in de wijk met in de buitenbocht ervan het wijkwinkelcentrum. 
Deze parkstrook verbindt de wijk met het Dommeldal (p.16-18). De 
complete groenstructuur van de wijk verdient nader onderzoek naar de 
oorspronkelijke intenties van de aanleg en de beplanting.

• De hoofdverkeersstructuur waarin - kenmerkend voor Woensel - 
onderscheid is gemaakt tussen stadswegen aan de buitenranden van 
de wijk en een heldere ontsluiting binnen de wijk: in dit geval in een 
ladderstructuur met twee sporten, los van de groenstructuur (p.17-18).

• De tweedeling in woonsferen aan weerszijden van de Oude Gracht.
 – Ten westen en zuiden daarvan een rationele en stedelijke opzet in een 
mix van laag- en (middel)hoogbouw voor overwegend arbeiders.

 – Ten noordoosten daarvan een losse landschappelijke opzet met 
geïntegreerde prestedelijke relicten (boerderij, tracés) en rijtjes of 
(half )vrijstaande woningen voor middenstanders (p.18-23). 

 – Elke buurt en complex heeft een eigen stedenbouwkundig en 
architectonisch handschrift. Eén complex is geanalyseerd in dit rapport 
(zie punt 4 in de rechter kolom en p.20-22). De andere complexen en 
buurten in Oude Gracht vallen merendeels onder het gebruikelijke 
repertoire dat al is ontrafeld in de fragmentanalyses over het 
bouwblok (Doornakkers, Burghplan, Bennekel), de stempelverkaveling 
(Mensfort) 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
1. Icaruslaan 28a, riet gedekte herberg ‘Eeckaerde’ of ‘t Zwaantje’ uit 

de 18e eeuw (monumentnummer 14651), als één van de weinige 
prestedelijke relicten die in de naoorlogse wijkopbouw zijn 
opgenomen (p.26).

gemeentelijke monumenten
• geen

beeldbepalende naoorlogse ensembles, complexen en objecten
2. Orpheuslaan 1-55, geschakelde middenstandswoningen uit 1962-1964 

naar ontwerp in modernistische stijl van architect H. Maaskant in het 
Pronto-systeem, o.a. vanwege de architectonische ontwerpkwaliteiten 
en de prominente situering aan een stedelijke hoofdroute (p.26).

3. Thomaslaan 43, RK Thomaskerk met vrijstaande klokkentoren uit 
1967 naar ontwerp in modernistische stijl van het architectenbureau 
Taen & Nix, met een - voor die tijd karakteristieke - bescheidener 
architectonische verschijningsvorm en stedenbouwkundige situering 
meer in de luwte van de wijk (p.26).

4. Middenstandsbuurt van laagbouw in open stroken-/stempel-
verkaveling met gescheiden verkeersstromen tussen de Damocleslaan 
en de Faunuslaan in het uiterste noordoosten van de wijk, uit 1962–
1967 naar ontwerp in modernistische stijl van architect E.F. Groosman: 
bijzonder welstandsgebied (p.20-22, 26). 

5. Het wijkwinkelcentrum aan het Cassandraplein uit ca. 1964 als 
karakteristieke winkelstrip in het hart van de wijk. De Lijnbaan-achtige 
luifels met oversteken zijn verwijderd en de gevels vernieuwd (zie p.12 
voor historische foto en p.26 voor actuele foto).
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Waardering ontwerphandschrift: heldere hoofdopzet van de wijk met de Oude Gracht en parkachtig ingerichte oevers als centrale motief met woonbuurten aan weerszijden daarvan. 
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1. Icaruslaan 28a: vml. boerderij, herberg. 3. Thomaslaan 43: RK Thomaskerk.

2. Orpheuslaan 1-55: geschakelde middenstandswoningen. 4. Middenstandsbuurt tussen de Damocleslaan en de 
Faunuslaan.

5. Boven en onder: winkelcentrum Cassandraplein (ca. 1964). 
Zie tevens historische foto p.12.



EINDHOVEN OUDE GRACHT:  CULTUURHISTORISCHE VERKENNING |  27

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‘.

De kopgevels en de reeks garageboxen vormen een volwaardig - en soms zelfs prominent - onderdeel van de verkaveling. Koester de betekenis van deze ‘secundaire’ elementen voor de 
opbouw, dieptewerking en ritmiek in het straatbeeld. 
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Karakteristiek asymmetrisch straatbeeld in Oude Gracht: reeks van koppen met schuurtjes en bomen enerzijds en langgerekte rij woningen met ‘brandmuren‘ anderzijds ritmeren de ruimte. 
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