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Introductie: dit beeld van een woonstraat met kopgevels, tuinmuren en collectieve groenstroken in de hoofdrol is kenmerkend voor de wijk Mensfort.  
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Mensfort: 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   : Erp
buurt  : Mensfort

ontwerper  : Gemeentewerken
ontwerpperiode  : 1958-1960

status gebied : geen, wel staat een gedeelte van de Tonnaerstraat
     als historische wegstructuur gemarkeerd op de
     cultuurhistorische waardenkaart

s i t u e r i n g

De buurt Mensfort bevindt zich in het stadsdeel Woensel-Zuid en 
maakt deel uit van de wijk Erp ten noorden van de stadsring. Het 
onderzoeksgebied wordt begrensd door de 1e Lieven de Keylaan in het 
noorden, de Europalaan in het zuiden, de Dr. Cuyperslaan in het oosten 
en de Dr. Berlagelaan in het westen; respectievelijk twee tangenten 
en twee radialen binnen het stadsdeel Woensel. Deze hoofdwegen 
op stadsdeelniveau sluiten buiten het onderzoeksgebied aan op het 
stedelijke hoofdwegenstelsel van de stadsring en de uitvalswegen 
(Boschdijk, John F. Kennedylaan). 

Mensfort: 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 Mensfort maakte tot 1920 deel uit 
van de gemeente Woensel. Tot die tijd was het een agrarisch gebied. 
De flauw gebogen Woenselsestraat met lintbebouwing volgde de 
dekzandrug. De dorpskern lag iets zuidelijker, rond de Petruskerk aan 
de huidige Kloosterdreef. Ten westen daarvan liep het evenwijdige 
tracé Heistraat – Heiweg: markering tussen de voormalige Woenselsche 
Heide aan de westzijde en de Woenselsche Akkers aan de oostzijde. Het 
heidegebied werd later ontgonnen, deels voor de bosbouw en deels voor 

Mensfort op topografische kaarten uit ca.1901 en 1929. Bron: topotijdreis.nl | zie disclaimer in het colofon.

de landbouw (grasland). Na de annexatie in 1920 door Eindhoven liet de 
verstedelijking hier nog een paar decennia op zich wachten. Tot de jaren 
vijftig bleef het onderzoeksgebied grotendeels onbebouwd, afgezien 
van de lintbebouwing langs de Woenselsestraat en een enkele verspreide 
boerderij in het ontginningsgebied. Voor meer informatie over de periode 
van vóór de verstedelijking zie het onderzoek ‘Het landschap onder de 
stad’, RAAP-rapport 3398 (2018).
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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).

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

Algemeen Uitbreidingsplan in 
Hoofdzaak uit 1946-1951 van 

J.A. Kuiper: het gebied Mensfort 
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: Mensfort (vernoemd naar een voormalig gehucht dat iets 
noordelijker lag). Het Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Mensfort’ werd 
in augustus 1958 ontworpen door de Afdeling Stedebouw van de 
Dienst Gemeentewerken, op 31 augustus 1959 vastgesteld door de 
Gemeenteraad en op 13 januari 1960 goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten. De uitvoering van het plan voltrok zich begin jaren zestig. 

Schematische weergave 
van de wijkgedachte

met meerdere wijken 
rond een stadsdeelcentrum 

met voorzieningen.
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1. Tonnaerstraat (vml. Woenselsestraat)
2. Hamsterstraat
3. 1e Lieven de keylaan
4. Dr. Cuyperslaan
5. Dr. Berlagelaan
6. Barrierweg
7. Hendrik Staetslaan
8. Willem van Kesselstraat
9. rooms-katholieke kerk
10. gereformeerde kerk (maar gebouwd
       a/d noordzijde van de Barrierweg)

1.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.
8.

8.

9.

10.

Het Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Mensfort’ uit 1959-1960 (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 in Onderdelen ‘Mensfort’ (1959-1960) is op de 
vorige pagina afgebeeld. Omdat de plantoelichting niet in het archief is 
aangetroffen, zijn onderstaande kenmerken ontleend aan een analyse van 
de plankaart.

• De structuur van het prestedelijk landschap is in het uitbreidingsplan 
verlaten en volledig overschreven door een nieuwe stedenbouwkundige 
structuur: tabula rasa als vertrekpunt. Alleen het tracé van de 
Woenselsestraat (thans ter plaatse de Tonnaerstraat) is als historisch 
relict in de planopzet geïntegreerd. De Woenselsestraat cq. Tonnaerstraat 
is evenwel niet langer van primair belang voor het doorgaande verkeer. 
In afwijking van het plan is later ook de Hamsterstraat gehandhaafd.

• De nieuwe ruimtelijke opzet bestaat in hoofdzaak uit verschillende 
woningtypologieën langs de hoofdroutes en woningbouwcomplexen 
en enkele verspreide voorzieningen rond een centraal plantsoen.

 – Het centraal gelegen, langgerekte schegvormige plantsoen vormt de 
groene long van de buurt en biedt in het uiterste noorden en zuiden 
plaats aan enkele schoolgebouwen (ook zo uitgevoerd).

 – Ten westen van het plantsoen een reeks orthogonale 
stempelverkavelingen waarin de motieven van de bajonet en het 
pleinvormige ‘kommetje’ worden herhaald. Deze gestempelde 
woonhoven zijn ingevuld met rijen traditionele eengezinswoningen, 
hoofdzakelijk voor arbeiders en in mindere mate voor middenstanders 
en bejaarden (aan de plantsoenzijde). Elk stempel heeft aan 
weerszijden van de bajonet een speelterrein en een ‘parkeerkoffer’ met 
autoboxen (allemaal ook zo uitgevoerd). 

 – Ten oosten van het plantsoen een kleiner complex van rijtjeswoningen 
aan reguliere woonstraten, met op de koppen van de bouwblokken 
rijtjes bejaardenwoningen die uitzien op het plantsoen (ook zo 
uitgevoerd). 

 – Langs de 1e Lieven de Keylaan en de Dr. Cuyperslaan worden de 
randen van de buurt geaccentueerd door middelhoogbouw voor 
respectievelijk middenstanders en arbeiders: ster- en portiekflats 
in open (stroken)verkaveling. In de noordoostelijke hoek is een 
binnenterrein bestemd voor bedrijvigheid: werkgelegenheid binnen 
de wijk conform de wijkgedachte.  

• Het doorgaande verkeer wordt aan de buitenranden van de buurt 
geleid. De interne buurtontsluitingen vormen een stelsel van twee haaks 
kruisende wegen:

 – De flauw geknikte Barrierweg die het centrale park haaks kruist en in 
tweeën deelt, met aan die kruising een gereformeerd complex met 
kerk en school (ook zo uitgevoerd, alleen zijn kerk en school van plek 
gewisseld).

 – Het lusvormige tracé Hendrik Staetslaan – Willem van Kesselstraat 
– Tonnaerstraat dat rond het centrale park leidt, met aan de 
zuidzijde een bejaardencentrum, school en (niet gerealiseerd) 
buurtwinkelcentrum, en aan de noordzijde een groot buurtplein met 
winkelcentrum en RK parochiecomplex met kerk en scholen (ook zo 
uitgevoerd, alleen is de kerk in 1998 gesloopt). In het plan klinkt de 
parochiegedachte nog door in de wijkopzet: een eenheid van circa 
vijfduizend gelovigen rond een centraal gesitueerde kerk met scholen.

• Kortom, het plan Mensfort voorzag in: arbeiderswoningen en 
kleinschalige bedrijvigheid aan de randen van de buurt, en 
middenstandswoningen, bejaardenwoningen, kerken en scholen rond 
het centrale plantsoen. 
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Enkele sfeerbeelden van tijdens de bouw en kort na de oplevering van de wijk. Boerenerf met flats aan de Barrierweg in 1960 (links) en de Dr. Berlagelaan in de richting van de Petruskerk in 
1960 (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 sterflats aan de 1e Lieven de Keylaan (links, jaar onbekend) en de St. Judas Thaddeuskerk aan de Hendrik Staetslaan in 1963 
(rechts, voor actuele situatie zie foto op p.15). 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. Het nummer verwijst naar de volgende pagina. Bron: code.waag.org | zie disclaimer in het colofon.

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 Mensfort rond 1965 zijn er diverse ingrepen 
en toevoegingen gedaan in het gebied. De meest ingrijpende en 
opvallende zijn:
• De sloop in 1998 van de R.K. Judas Thaddeus kerk (architect H. Koldewey, 

1961: zie foto p.13) en het vervangende appartementengebouw 
met winkels (2000). Het glas-in-lood van kunstenaar J. Lennarts is in 
de nieuwbouw geïntegreerd. Het altaar en de doopvont hebben als 
‘kunstwerk’ een plek gekregen op het voorplein. 

• De sloop van een bejaardencentrum aan de Willem de Bruynstraat en de 
vervangende nieuwbouw ‘Frankrijk Staete’ (2002) en ‘De Bouwmeester’ 
(2011) aan weerszijden van die straat. 

• De toevoeging van het appartementenblok ‘Cuypersstaete’ (1992) en het 
medisch centrum ‘Mens & Zorg’ aan weerszijden van de Barrierweg, bij 
de Emmaüskerk. 

• De bouw van een appartementengebouw aan de Van der Meystraat 
(1990-1993).

• De sloop van een garagegebouw met kleine woontoren op de hoek van 
de 1e Lieven de Keylaan en Dr. Cuyperslaan na een brand in 2014.  

• 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) en de verkoop van 
huurwoningen aan particulieren (verbrokkeling van het uniforme beeld 
binnen een stempel of complex).

Twee voorbeelden van recente dynamiek in de buurt: het appartementenblok met winkels 
ter plaatse van de gesloopte Judas Thaddeuskerk (boven, nr. 1 op kaart vorige pagina) en de 
verstening van voortuinen waarbij hagen en voetmuurtjes sneuvelen. 
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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

hoofdgroenstructuur

lintbebouwing

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. Een binnenring met aansluitingen op de doorgaande routes 

langs de buitenranden van de wijk. Rond de binnenring liggen 
eengezinswoningen in stempel- en stratenverkavelingen. De 
doorgaande wegen aan de randen hebben het karakter van groene 
lanen, met aan de noord- en oostzijde ensembles van gestapelde 
woningen. 

2. De hoofdgroenstructuur: een schegvormig plantsoen vormt het hart 
van de wijk en stevige laanbeplanting met grote bomen vormt de 
buitenranden van de wijk.

3. De parochiegedachte waarin de overzichtelijke levenskring van de 
gezinswoning, de woonstraat, het buurtje en de parochiekern centraal 
staat is nog goed afleesbaar, ondanks de sloop van de RK kerk aan het 
winkelplein. De scholen en de gereformeerde kerk liggen geclusterd 
rond het centrale plantsoen. 

infrastructuur: randwegen en binnenring 
• De binnenring verbindt de woonbuurten, het plantsoen en de 

voorzieningen, en heeft meerdere gezichten: de Jan Heynslaan als een 
verbindende buurtstraat, de Hendrik Staetslaan langs het winkelplein en 
de school, en de Willem van Kesselstraat langs de monumentale bomen 
van het plantsoen.

• De secundaire straten zijn kort en staan overwegend haaks op de 
binnenring. In het oostelijke buurtje een rechte stratenverkaveling 
van rijtjes eengezinswoningen met enerzijds blokjes beneden-boven 
seniorenwoningen (plantsoenzijde) en anderzijds rijtjes garages. In het 
westelijke buurtje een stempelverkaveling met eengezinswoningen aan 
straten die afwisselend recht en bajonetvormig zijn.

• Het grote bouwblok in de noordelijke hoek is een ‘passtuk’ in de 
verkaveling met in de kern daarvan een klein bedrijventerrein en als 
zoom een reeks geschakelde en vrijstaande woningen. 

1. De Jan Heynslaan verbindt - als onderdeel van de binnenring - de 
stempelverkavelingen ten westen van het plantsoen.

2. Het plantsoen heeft aan de oostzijde een stoere en grote boomstructuur langs 
de Willem van Kesselstraat
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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 parochiekernen: (voormalige) kerken en scholen.
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• In de zuidelijke punt van de wijk ligt een ‘passtuk’ van twee-onder-één-
kapwoningen rond een fragment van de afgesneden Woenselsestraat 
(nu Tonnaerstraat).

• Aan de noord- en oostzijde van de wijk liggen ensembles van 
gestapelde woningen die de stedelijke randwegen begeleiden.

• Het ruimtebeeld is besloten in de laagbouwbuurten en juist open en 
landschappelijk in de randzones met gestapelde woningbouw.

hoofdgroenstructuur: plantsoen en lanen
• Het centrale plantsoen van Mensfort heeft aan de westzijde een 

kleinschalige, informele en bewoonde rand, en aan de oostzijde een 
monumentale rand met stoere, grote bomen langs de Willem van 
Kesselstraat. 

• Het ruimtebeeld van de stedelijke randwegen wordt gedragen door de 
boomstructuur. De Dr. Berlagelaan aan de westzijde heeft een klassiek 
symmetrisch profiel met middenberm, bomenlaan, voortuinen en 
laagbouw. De 1e Lieven de Keylaan en de Dr. Cuyperslaan hebben een 
asymmetrisch profiel en zijn meer landschappelijk ingericht, hetgeen 
wordt versterkt door de groene ruimtes van de flankerende middelhoge 
woningbouwensembles. 

parochiegedachte: overzichtelijke levenskring van woning tot buurt 
Het stadsdeel Woensel is opgezet conform de wijkgedachte (p.8-9) en 
daarbinnen is de wijk Mensfort opgebouwd als een rooms-katholieke 
parochie. De (in 1998 gesloopte) RK kerk lag centraal in de wijk op de 
plek waar binnenring, winkelplein, scholencluster en plantsoen bij elkaar 
komen. De woonbuurtjes liggen rond de parochiekern aan weerszijden 
van het centrale plantsoen. 
De gereformeerde kerk heeft / had een groter verzorgingsgebied en ligt 
daarom op een goed bereikbare plek aan de kruising van de binnenring 
en de Barrierweg die doorschakelt naar de andere wijken in Woensel. 

3. schematische weergave van de parochiegedachte (1947)
De parochiegedachte - een kleinschaliger en Rooms gekleurde variant van 
de wijkgedachte - werd tot begin jaren zestig in Zuid-Nederlandse steden 
toegepast om de uitdijende stad te structureren en het kinderrijke gezin een 
overzichtelijke levenskring te bieden. Deze eenheid van vijf- tot zesduizend 
gelovigen rond een centraal gelegen kerk met scholen en buurtwinkels was 
van oudsher van grote sociaal-maatschappelijke betekenis binnen de rooms-
katholieke gemeenschap. Daarom werd de ligging, omvang en opzet van de 
naoorlogse wijken afgestemd op de formatie van één of twee parochies. Zo ook 
in Eindhoven waar de parochiegedachte leidend was voor o.a. de jaren vijftig 
wijken Doornakkers, Bennekel, Stratum-Oost en Burghplan.    
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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

Als fragment is gekozen voor het stempelbuurtje aansluitend op het 
winkelplein en het centrale plantsoen omdat deze verkaveling specifiek 
is voor Mensfort. Elders in Mensfort is sprake van bouwblokken met 
stratenverkaveling en een open verkaveling in middelhoogbouw. Deze 
‘bouwstenen’ zijn - in verschillende gedaantes - al geanalyseerd in de 
fragmenten van de wijken Doornakkers, Burghplan, Bennekel, Prinsejagt 
en Kronehoef (zie daarvoor de betreffende rapporten). 

ritmiek en straatlengtes
De stempelverkaveling met korte rijtjes eengezinswoningen is 
karakteristiek voor de westzijde van Mensfort. Twee in elkaar geschoven 
haken vormen een rechthoekig blok met een bajonet en pleintje in 
het midden. Daarop aansluitend een ondiepe verkaveling langs de 
rand van het plantsoen met een pleinvormig ‘kommetje’ en een halve 
stratenverkaveling. Deze ondiepe verkaveling vormt samen met de twee 
haken het stempel. Het stempel wordt drie keer herhaald. De herhaling 
van het stempel bepaalt de ritmiek langs de straten:  
• Aan de Dr. Berlagelaan bestaat de ritmering uit de repeterende 

afwisseling van twee kopgevels met tussenliggende tuinmuur en 
langsgevels met voortuinen.

• Aan het plantsoen bestaat de rimering uit de repeterende afwisseling 
van achtereenvolgens een kopgevel met zijtuin, een kort en een lang 
rijtje woningen die direct aan het plantsoen grenzen.

• De centrale Jan Heynslaan ligt opgespannen tussen het winkelplein 
in het noorden en de school op de zuidelijke kop van het plantsoen. 
Aan de westzijde van deze centrale as is de ritmering hetzelfde als aan 
de Dr. Berlagelaan. Aan de oostzijde bestaat de ritmering uit een reeks 
kopgevels met daartussen drie  kommetje’s met elk een buurtwinkel.

• De zijtuinen en groenstroken zetten de rooilijn van de voortuinen in één 
lijn de hoek om. De groenstroken zijn voor een groot deel uitgegeven en 
de zijtuinen zijn inmiddels vrijwel allemaal bebouwd.

langsgevel

kopgevel - muur

ritmering van de straatlengte

noordwest: Hendrik Staetslaan

noordoost: Van der Werffstraat, Jacob Romanstraat, Sebastiaan van Noyestraat

zuidoost: Willem de Bruynstraat

zuidwest: Dr. Berlagelaan
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straat - plein - kommetje

zichtlijn

bebouwing / blikvanger

kleine buurtwinkel

zichtlijnen, blikvangers en verbijzonderingen
• De drie ‘kommetjes’ aan de Jan Heynslaan vormen een reeks kleine 

pleintjes als opmaat voor het grote winkelplein op het noordelijke 
uiteinde van deze laan (lange zichtlijn). 

• De twee dwarsstraten tussen de stempels haken aan op de Dr. 
Berlagelaan en komen uit in het centrale plantsoen (lange zichtlijn).

• Binnen de stempels zijn de zichtlijnen kort en gesloten door de bajonet 
die dood loopt in het ‘kommetje’. 

• Binnen de compact verkavelde stempels wordt het ruimtebeeld 
gedragen door de bomen in de stoep en door de voortuinen van de 
woningen. Versteende voortuinen en gekapte bomen leiden meteen tot 
een hard, kaal en schraal straatbeeld.
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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, groepering en beëindiging van de straat wordt 

bekrachtigd en verfijnd in de inrichting van de buitenruimte. 
1. De consequent toegepaste betonnen voetmuurtjes langs 

de voortuinen geven het ritme van de voordeuren aan: 
lang-kort-kort-lang.

2. De ondiepe voortuinen maken een groene zoom tussen het 
metselwerk en de bestrating. Die zoom wordt veelal gearticuleerd 
door intermediaire overgangselementen als hagen, stoeppalen, 
betonnen banden en/of bakstenen tuinmuren.

3. De bomen staan in een rij in de stoep. De gehele stam is zichtbaar en 
de reeks bomen vormt in het overhoeks perspectief een scherm tussen 
stoep en straat. De stammen zijn de verticale tegenhangers van de 
lange horizontale lijnen in het gevelbeeld (dakvlak - gootlijn - banden).  

• De ritmering, groepering en beëindiging van de straat wordt 
bekrachtigd en verfijnd in de zakelijke wederopbouwarchitectuur met 
weefselgevels die weliswaar sober maar met aandacht voor detail en 
variatie zijn ontworpen.
4. In de compositie van de gevel zijn de horizontale lijnen lang, de 

verticale lijnen kort en het geheel spiegelsymmetrisch (weefsel). 
5. De schoorstenen staan op gelijke afstand, net als de verticale 

gevelelementen op de begane grond: een herhalend ritme. Op de 
verdieping is juist sprake van een verschuivend tussenritme. 

6. De gemetselde borstweringen zijn lang en laag op de begane grond, 
hoog en kort op de verdieping. De spiegelsymmetrie en verschoven 
positie in de gevel maakt de compositie ‘beweeglijk’.  

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

1/2/3. 4/5. 6.
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7. De herhaling en ritmiek van details (1e en 2e rij foto’s) en de compositie van bouwvolumes, gazon, hagen en bomen (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 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:
• De parochiale hoofdopzet van de wijk met een RK parochiecentrum (in 

1998 gesloopte kerk, winkelplein en scholen) centraal gelegen op de 
noordelijke kop van de binnenring en het centrale plantsoen (p.18-19). 
De gereformeerde kerk had / heeft een groter verzorgingsgebied en ligt 
daarom goed bereikbaar aan een kruising van wijkoverstijgende wegen.

• In het hart van de wijk een langgerekt schegvormig plantsoen met 
voorzieningen op de twee koppen, en wonen aan de twee langszijden: 
formeel en informeel (p.16-19). 

• De binnenring voert rond het centrale plantsoen en door de 
stempelbuurt en het winkelplein, en heeft telkens een ander 
ruimtebeeld of gezicht (p.17-18).

• De woonbuurten rond de binnenring hebben een straten- of 
stempelverkaveling met een besloten ruimtebeeld. Vooral het 
stempelbuurtje heeft een interessante verkaveling met lange lijnen 
die doorschakelen naar het plantsoen en het winkelplein, met interne 
motieven die de blik opvangen én elementen in de buitenruimte en de 
architectuur die het straat- en gevelbeeld op een aangename manier 
ritmeren, groeperen en beëindigen. Alle elementen dragen bij aan de 
ruimtelijke samenhang (p.18-22). 

• Aan de buitenranden van de wijk doorgaande stadswegen met 
bomenlanen en - aan de noord en oostzijde - flankerende middelhoge 
woonbebouwing in een open en landschappelijke setting (p.17-19).

• De groenstructuur van de wijk: inrichting en beplanting van 
plantsoenen, lanen en straten (nader onderzoek naar de oorspronkelijke 
plannen gewenst).

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. Willem van Kesselstraat 186, markant gelegen alzijdige gereformeerde 

Emmaüskerk met beeldbepalende klokkentoren uit 1962 naar ontwerp 
in de zakelijke bouwtrant van het naoorlogse modernisme van het 
architectenbureau C. Geenen & L. Oskam (GM0389, p.26).

2. Europalaan 150, dokterswoning uit 1911 naar ontwerp in 
historiserende bouwtrant van architect A. van Broekhoven, gelegen 
aan de prestedelijke structuur van Woensel (GM0078, p.26).

beeldbepalende naoorlogse ensembles, complexen en objecten
3. Cluster schoolgebouwen aan de Hendrik Staetslaan 54, hoek Willem 

van Kesselstraat (1960-1968), o.a. vanwege de scholentypologie 
(portiek- en buitenschool), de verzorgde architectuur en de markante 
situering op de noordelijke kop van het centrale plantsoen (p.26).  

4. Strokenbouw met ster- en portiekflats tussen de 1e Lieven de Keylaan 
en de Jan van den Eyndestraat - Poelaertstraat (1961), o.a. als markante 
rand van de wijk in een afwisseling van woningtypes en vanwege 
de verzorgde architectuur waarin de betonnen vloerbanden het 
samenbindende element zijn (p.26). 
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Waardering ontwerphandschrift: heldere hoofdopzet met centraal plantsoen en voorzieningen op de kop (links), een binnenring die leidt langs de voorzieningen en de woonbuurtjes 
(midden) en de gereformeerde kerk als bovenwijkse voorziening aan een kruising van bovenwijkse wegen (rechts net zichtbaar). Bron: google streetview  | zie de disclaimer in het colofon.
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1. Willem van Kesselstraat 186: gereformeerde Emmaüskerk. 3. Hendrik Staetslaan 54 e.o.: scholencluster. 4. Sterkflats als buurtrand tussen de 1e Lieven de Keylaan en 
de Jan van den Eyndestraat.

2. Europalaan 150: dokterswoning. 3. Hendrik Staetslaan 54 e.o.: scholencluster. 4. Portiekflats als buurtrand tussen de 1e Lieven de Keylaan 
en de Poelaertstraat.
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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‘.

Denk als gemeente mee met eigenaren die een onderhoudsarme voortuin willen en niet weten hoe dat ook met groen kan en zo bovendien bij kunnen dragen aan de klimaatadaptie.
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Karakteristiek straatbeeld in Mensfort (Barrierweg): de bomen staan niet in de rijbaan maar in het trottoir terzijde van de auto’s, en de hoge luchtige boomkronen filteren het licht, laten het 
zicht vrij op de rijtjeswoningen en zorgen voor een ‘interieure‘ sfeer.
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