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Introductie: dit beeld van een woonstraat is kenmerkend voor Doornakkers. De fysiek-ruimtelijke karakteristieken ervan worden verderop ontrafeld in de paragraaf ‘structuuranalyse fragment‘.  
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De Lakerlopen (1), Doornakkers West (2) en Doornakkers Oost (3): actuele straatnamenkaart met begrenzing van het onderzoeksgebied (bron: data.eindhoven.nl).
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b a s i s g e g e v e n s

stadsdeel  : Tongelre
wijken  : De Laak en Oud-Tongelre
buurten  : De Lakerlopen, Doornakkers-West en -Oost 

ontwerper  : Gemeentewerken
‘De Lakerloopen’  : oktober 1939 - augustus 1940
‘De Doornakker’ : december 1952 - november 1953

status gebied : het gebied staat helemaal gemarkeerd op de
     cultuurhistorische waardenkaart 

s i t u e r i n g

Het onderzoeksgebied bevindt zich in het oostelijke stadsdeel Tongelre 
aan weerszijden van de stadsring. Binnen de ring ligt de buurt De 
Lakerlopen (nr. 1 op de kaart), en buiten de ring liggen de buurten 
Doornakkers-West en Doornakkers-Oost (nrs. 2 en 3 op de kaart). Het 
langgerekte onderzoeksgebied ligt ingeklemd tussen het gebogen 
spoortracé richting Weert en het Eindhovens Kanaal met flankerend 
bedrijventerrein. De exacte begrenzing wordt gevormd door de 
Tongelresestraat en het spoor in het noorden, het tracé Doornakkersweg 
– Jozef Israëlslaan in het oosten, het tracé Quinten Matsyslaan – 
Ruysdaellaan in het zuiden en het tracé Kempensebaan – Crabethstraat in 
het westen.   

De Lakerlopen (1) en Doornakkers West en Oost (2 en 3): actuele luchtfoto met begrenzing 
van het onderzoeksgebied (bron: data.eindhoven.nl | zie disclaimer in colofon).
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Algemeen Uitbreidingsplan Eindhoven uit 1929-1930 van J.M. de Casseres: de beoogde hoofdopzet voor het gebied De Lakerlopen en Doornakkers (zie ellips op de 
kaart) zal in de vroeg-naoorlogse uitwerkingsplannen worden gevolgd (bron: Bosma 2003 | zie disclaimer in colofon). 

Reductietekening van het onderdelenplan ‘Tongelre I‘ uit 
1931 (vet zwart), als eerste en enige uitwerking van het 
hoofdzakenplan van De Casseres uit 1929-1930 (bron: 
Beekman 1982, p.87). 
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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 onderzoeksgebied maakte tot 1920 (grotendeels) onderdeel uit van 
de gemeente Tongelre. Tot die tijd was het een agrarisch gebied met als 
belangrijkste ruimtelijke kenmerken:

 – Een onregelmatig slingerend patroon van historische (veld)wegen met 
verspreide bebouwing.

 – Het flauw gebogen beloop van de Lakerloop (niet meer herkenbaar).
 – De buurtschap Klein Tongelre aan weerszijden van de knik in de 
Tongelresestraat: thans nog herkenbaar aan de historische lintbebouwing 
en de ovale wegenstructuur met veelsprongen.

 – Rechtlijnige water- en spoorwegen: het Eindhovens Kanaal (1845-1847) en 
de spoorlijnen naar Venlo (1866) en Weert (1913).

Na de annexatie van Tongelre in 1920 door Eindhoven begon de 
verstedelijking: aanvankelijk geleidelijk en kleinschalig op basis van het 
Algemeen Uitbreidingsplan (G.C. Kools 1921) en het Partieel Uitbreidingsplan 
in Onderdelen ‘De Lakerloopen’ uit 1922. Deze plannen leidden tot:

 – De aanleg in 1918 van de RK begraafplaats aan de oostzijde van de 
Poeijersstraat (feitelijk een voorschot op de annexatie).

 – De bouw van de tuindorpachtige arbeiderswijk ‘Lakerlopen’ (architect L.P.J. 
Kooken) aan weerszijden van het Langepad (thans Kempensebaan).

Het volgende stadium betrof het Algemeen Uitbreidingsplan van J.M. de 
Casseres uit 1929-1930 en het Onderdelenplan ‘Tongelre I’ uit 1931 (zie 
afbeeldingen vorige pagina). Deze plannen leidden tot:

 – De bouw van de St. Josephkerk direct ten noorden van de begraafplaats 
(architect J. van der Valk 1932, uitgebreid in 1952 en gesloopt in 1991). 

 – De bouw omstreeks 1940 van een complex rijtjeswoningen nabij de 
Josephkerk aan weerszijden van de Bloemfontein-, Johannesburg- en 
Stellenboschstraat (Doornakkers West). Het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog verhinderde verdere uitvoering van dit plan.

Voor meer informatie over de periode van vóór de verstedelijking zie het 
onderzoek ‘Het landschap onder de stad’, RAAP-rapport 3398 (2018).

De Lakerlopen - Doornakkers op de topografische kaart van ca.1901 en 1929. 
Bron: topotijdreis.nl | zie disclaimer in colofon. 
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Algemeen Uitbreidingsplan in Hoofdzaak uit 1946-1951 van J.A. Kuiper: het gebied De Lakerlopen en Doornakkers (zie 
ellips op de kaart) vormt één van de vijf ‘bloembladen’ rond de ‘knop‘ van de binnenstad (zie tekening rechts). 
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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 van J.M. de Casseres uit 1929-1930 bleef 
richtinggevend in de praktische uitwerking ervan in de plannen van G.C. 
Kools (1940) en van J.A. Kuiper (1946-1951, zie vorige pagina). Voor het 
onderzoeksgebied bleef het ontwikkelperspectief ongewijzigd als volgt:
1. Aanleggen van een nieuwe stedelijke ringweg.
2. Realiseren van complexmatige woningbouw in het onbebouwde gebied 

tussen de jaren twintig wijk ‘Lakerloopen’ en jaren dertig St. Josephkerk. 
3. Uitbouwen van de historische buurtschap Klein Tongelre tot een 

volgroeide en volwaardige stadswijk.
4. Aanleg van een groene rand als geleidelijke overgang tussen de stad en 

het buitengebied.  
5. Nieuw in de naoorlogse stadsplannen was het structurerende concept 

van de wijken als ‘bloembladen’ rond de ‘knop‘ van de binnenstad.

De punten 1 en 2 kregen een planmatige uitwerking in het Partieel 
Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘De Lakerloopen’. Dat plan werd in oktober 
1939 ontworpen door Gemeentewerken, op 6 mei 1940 goedgekeurd 
door de Gemeenteraad en op 14 augustus 1940 vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten. De uitvoering ervan geschiedde in de jaren 
1945-1950, dat wil zeggen: uitsluitend het plangedeelte binnen de 
geprojecteerde ring. De ring zelf volgde in de tweede helft van de jaren 
vijftig met – in afwijking van het plan - begeleidende portiekflats. 
De punten 3 en 4 kregen een planmatige uitwerking in het Partieel 
Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘De Doornakker’ (thans West en Oost). 
Dat plan werd in december 1952 ontworpen door Gemeentewerken, op 1 
juni 1953 goedgekeurd door de Gemeenteraad en op 25 november 1953 
vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Door de enorme woningnood kon 
de stedenbouwkundige planvorming destijds de woningbouwproductie 
nauwelijks bijhouden. Dat verklaart in dit plan het substantiële aandeel 
woningbouwcomplexen dat reeds in de periode 1947-1952 was 
uitgevoerd. De resterende woningbouw, bijzondere bebouwing en 
recreatieve voorzieningen werden allemaal in de jaren vijftig gerealiseerd. 
Rond 1960 was het onderzoeksgebied volledig verstedelijkt (zie de 
topografische kaarten uit 1953 en 1963 hiernaast). 

De Lakerlopen (1) en  Doornakkers West en Oost (2 en 3) op de topografische kaarten van 
ca.1953 en 1963. Bron: topotijdreis.nl | zie disclaimer in colofon.
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De Partiële Uitbreidingsplannen in Onderdelen ‘De Lakerloopen‘ (links) uit 1939-1940 en ‘De Doornakker‘ (rechts) uit 1952-1953 samengevoegd in één beeld. Het plan ‘De Doornakker‘ omvat 
de huidige buurten Doornakkers West en Oost. Plantoelichting op de volgende pagina.  

1. Tongelresestraat
2. Poeijersstraat
3. Jan Tooropstraat
4. Paul Krügerlaan
5. Jan van Riebeecklaan
6. Doornakkersweg
7. Jeroen Boschlaan
8. Vincent van Goghstraat

9. Hobbemastraat
10. Hercules Segherslaan
11. Rogier van der Weijdenstraat
12. President Steijnstraat
13. Generaal Bothastraat
14. RK Josephkerk
15. RK O.L.Vr. Rozenkranskerk
16. begraafplaats
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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

De Partiële Uitbreidingsplannen in Onderdelen ‘De Lakerloopen’ (1939-
1940) en ‘De Doornakker’ (1952-1953) zijn op de vorige pagina aan elkaar 
gemonteerd. De belangrijkste plankenmerken zijn ontleend aan de 
bijbehorende toelichting en aangevuld met eigen observaties.

• Het plan gaat uit van het tabula rasa principe: het bestaande landschap 
wordt overschreven door een nieuwe stedenbouwkundige structuur. 
Alleen (delen van) de tracés Tongelresestraat, Poeijersstraat, Jan 
Tooropstraat - Paul Krügerlaan - Doornakkersweg en een begraafplaats 
worden als historische relicten in de planopzet geïntegreerd.

• Het stratenpatroon bestaat uit een stramien van haaks kruisende straten: 
oost-west de hartaders en noord-zuid de woonstraten. De kiem voor 
deze hoofdopzet werd al gelegd in het Algemeen Uitbreidingsplan van 
J.M. de Casseres uit 1929-1930. 

• Dat rationele stramien levert langgerekte bouwblokken op die 
goed op de zon liggen en hoofdzakelijk zijn bebouwd met rijtjes 
eengezinswoningen. De open hoeken van de blokken bieden plaats aan 
schuurtjes en achterom paden. Drie langgerekte bouwblokken vormen 
samen een carré dat veelal wordt omkaderd door groenstroken.

• De introductie van het destijds (1955-1956) relatief nieuwe fenomeen 
van middelhoogbouw in vier woonlagen aan de Pieter Lastmanstraat en 
Jan van de Capellelaan.

• De belangrijkste ontsluitingsweg op stadsniveau is de geprojecteerde 
ringweg; de huidige Jeroen Boschlaan.

• De twee belangrijkste hartaders in de wijk lopen evenwijdig aan 
elkaar: het tracé Vincent van Goghstraat – Hobbemastraat – Hercules 
Segherslaan en het tracé Paul Krügerlaan – Jan van Riebeecklaan. 

• Beide hartaders kwamen oorspronkelijk uit bij een parochiekerk, 
respectievelijk de St. Josephkerk (1932, gesloopt in 1990) en de 
O.L.Vr. Rozenkranskerk (architect H.W. en G.H.F. Valk 1959, gesloopt 
in 1985 met uitzondering van de toren). De schoolgebouwen van 
deze parochiecentra staan er nog wel, evenals het voormalige St. 
Josephklooster aan de Poeijersstraat 71 (architect M.H.J. van Beek, 1956). 

• De parochiegedachte is leidend geweest voor de opzet van het plan: 
twee eenheden van elk vijfduizend gelovigen rond een centraal 
gesitueerde kerk met scholen (de buurten Doornakkers West en Oost). 
De scheidslijn is het tracé Rogier van der Weijdenstraat – President 
Steijnstraat – Generaal Bothastraat. 

• De hartader Paul Krügerlaan – Jan van Riebeecklaan is ruim opgezet en 
groen ingericht. Hieraan liggen de buurtvoorzieningen waaronder korte 
blokjes met winkels voor de dagelijkse levensbehoeften. 

• In het plan waren uitbreidingsmogelijkheden opgenomen voor de 
begraafplaats (met een nieuwe hoofdentree in de knik) en voor de 
veiling bij het spoor.

Luchtfoto van De Lakerlopen - Doornakkers uit 1953. Bron: gemeente Eindhoven | zie 
disclaimer in colofon. 
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Enkele sfeerbeelden van de wijk kort na de oplevering. Links: zicht vanuit de Jan van Riebeecklaan op de St. Franciscusschool en de O.L.Vr. Rozenkranskerk. Rechts: de St. Josephkerk aan de 
Poeijersstraat. 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 de wijk kort na de oplevering. Links: Finse school en St. Josephkerk aan de Poeijersstraat. Rechts: het klooster aan de Poeijersstraat. Bron: Eindhoveninbeeld.com | zie 
disclaimer in colofon. 
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Kaart met bouwperiodes gebaseerd op BAG gegevens. De bebouwing uit de wederopbouwperiode is licht en donker geel. De vooroorlogse bebouwing heeft een oranjerode kleur. De post-
wederopbouw bebouwing heeft een blauwe kleur, en betreft vervangende nieuwbouw en/of toevoegingen. Bron: code.waag.org | zie disclaimer in colofon.

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 het onderzoeksgebied ‘De Lakerlopen’ en 
‘Doornakkers’ rond 1960 zijn er diverse ingrepen en toevoegingen gedaan 
in het gebied. De meest ingrijpende zijn:

• De sloop van de O.L.Vr. Rozenkranskerk  in 1985 (m.u.v. de toren) en 
bouw ter plaatse van het woonzorgcentrum ‘Berckelhof’ (2009). Eerder 
was terzijde van de kerk al een woongebouw gerealiseerd (1978, zie 
onderste foto).

• De sloop van de St. Josephkerk in 1990, en de bouw ter plaatse van een 
appartementenblok in 1991.

• De bebouwing van het bedrijventerrein langs het spoor met 
woningbouw: deels eind jaren zeventig en deels eind jaren negentig.

• Diverse solitaire bouwprojecten in de jaren negentig: woongebouw 
Jeroen Boschlaan 11-129 (1990), het kleine carré aan de Pieter Quastweg 
1-21 (1992, zie bovenste foto) en de drie blokjes eengezinswoningen op 
de hoek van de Generaal Bothastraat en Jan van Riebeecklaan (1994). 

• De vervanging van de Nutsbasisschool uit 1953 aan het Tafelbergplein 
door nieuwbouw ‘De Driesprong’ (2002).

• De sloop van de vooroorlogse arbeiderswijk ‘De Lakerlopen’ en 
vervangende nieuwbouw (2009).   

• De (gedeeltelijke) herbouw in 2011 van de in 2007 afgebrande boerderij 
op de hoek van de Jeroen Boschlaan en de Tongelresestraat.

• 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 willekeurige voorbeelden van vervangende nieuwbouw: aan de Pieter Quastweg uit 
1992 (boven) en aan de Generaal Cronjéstraat uit 1978 (onder), 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. Voor de toelichting zie 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 wordt in hoofdzaak gevormd door:
1. Een rationeel stramien van twee evenwijdige hoofdstraten met haaks 

daarop een groot aantal evenwijdige woonstraten die zijn ingericht 
conform de ontwerpprincipes van een tuindorp.

2. De drie langgerekte groenstroken in oost-westrichting met een groot 
aantal bijzondere bomen, als begeleiding van de hoofdstraten en 
oostwaarts doorschakelend naar het buitengebied. 

3. De parochiegedachte waarin de overzichtelijke levenskring met 
de gezinswoning, de woonstraat, het buurtje en de parochiekern 
centraal staat. 

rationeel stramien van hoofd- en woonstraten
• Beide parallelle hoofdstraten lopen in oost-westrichting, zijn langgerekt 

met enkele kleine verspringingen in de as, hebben een breed profiel met 
ruimte voor groenstroken, en voeren langs voorzieningen als winkels, 
scholen en voorheen ook de kerkgebouwen. De as-verschuivingen, 
het wisselende straatprofiel, het herhaalde winkelblokje op de 
hoek en de parochiecentra met scholen zijn bewust ingezet om de 
aanzienlijke lengte van de hoofdstraten op te delen in overzichtelijke 
onderdelen met een kop en een staart. Het ruimtebeeld is losjes en anti-
monumentaal want de bijzondere gebouwen staan veelal net terzijde uit 
de as van de weg, terwijl een transformatorhuisje, een schuurtje of een 
bomengroep juist de blik vangt.

• De secundaire woonstraten lopen in noord-zuidrichting, zijn 
opgebouwd uit bouwblokken met een lengte van circa tweehonderd 
meter en hebben een smaller profiel met ruimte voor voortuinen en/
of bomen. De regelmaat van dit stramien wordt gebroken door kleine 
verschuivingen in de rooilijn, een flauwe buiging of knik in het tracé 
en de afwisseling in de groenaanplant. Mede daardoor heeft elke 
woonstraat een overzichtelijke lengte met een besloten ruimtebeeld en 
een eigen sfeer. 

• Het hiervoor beschreven rationele stramien kent vier verbijzonderingen:
 – De stedelijke ringweg met flankerende wanden van middelhoogbouw 
doorsnijdt het stramien als autonome, flauw gebogen structuurlijn.

 – De Rogier van der Weijdenstraat - Generaal Bothastraat is de grens 
tussen Doornakkers Oost en West en de tweede doorsnijding van het 
stramien. Deze straat is ruim, groen en sluit met een boog aan op de 
Tongelresestraat. In het plan van De Casseres was dit tracé gedacht 
als onderdeel van een tweede stedelijk ringweg met brug over het 
Eindhovens kanaal (zie kaart p.6, niet gerealiseerd). 

 – Het prestedelijke zwierige stratenpatroon van de buurtschap 
Klein Tongelre met het historische lint Tongelresestraat bepaalt de 
noordwestelijke rand van het gebied.

 – Het recent vernieuwde noordelijke deel van Lakerlopen heeft het 
karakteristieke stratenpatroon van het vooroorlogse tuindorp 
behouden: geknikte straten, gesloten straateinden, omsloten pleintjes. 

De kromming en het brede profiel van de Generaal Bothastraat herinnert aan het 
voornemen van De Casseres om van dit tracé een tweede stedelijke ringweg te maken.
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Functionele hoofdstructuur van de wijk: de tekening toont de wegenstructuur, de hoofdgroenstructuur, de buurten en de parochiekernen met (gesloopte) kerken en scholen.

kerk

school

hoofdinfrastructuur

wijkinfrastructuur

buurtinfrastructuur

buurt (ruimtelijk samenhangend geheel)

hoofdgroenstructuur
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groenaanleg: langgerekte groenstroken en bijzondere bomen
• De langgerekte groenstroken van de twee hoofdstraten liggen 

afwisselend terzijde of in het midden van de straat. De verspringingen 
in het profiel benadrukken de opeenvolgende buurtjes en verbinden de 
ruimte aan weerszijden. De groenstrook aan de zuidzijde de woonwijk 
scheidt deze juist van het bedrijventerrein langs het kanaal.

• De plantsoenen liggen middenin de woonbuurten, en de (scheidende) 
groenstroken rond de verschillende woonbuurten.

• Typerend is de grote diversiteit aan boomsoorten in de groenstroken en 
in de  woonstraten. De boomgroepen die thans nog resteren doen een 
sterk ontwerp vermoeden, maar door herinrichting is het oorspronkelijk 
verband moeilijk afleesbaar. 

parochiegedachte: overzichtelijke levenskring van woning tot buurt
• Doornakkers is opgebouwd uit twee parochies met als scheidslijn het 

tracé Rogier van der Weydenstraat – President Steynstraat – Generaal 
Bothastraat. Beide parochies hebben een centrale kern met een 
parochiekerk (beide gesloopt), schoolgebouwen en buurtwinkels. 
De oudste westelijke parochiekern bestaat uit een vrijwel gesloten 
bouwblok met schoolgebouwen op het grote binnenterrein. 
De latere oostelijke parochiekern bestaat daarentegen uit een 
verzameling solitaire gebouwen rond een openbare pleinruimte. Beide 
parochiekernen liggen aan de oost-westroutes.

• De woningen rond de parochiekernen zijn gegroepeerd in kleine 
buurtjes; veelal in de vorm van een carré van drie bouwblokken met 
flankerende groenstrook en/of plantsoen. 

• Voor het schaalniveau van de woonstraat en de eengezinswoning: zie de 
volgende paragraaf ‘structuuranalyse fragment’.

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 representatief fragment is gekozen voor een carrévormig woonbuurtje 
van drie langgerekte bouwblokken; een ruimtelijke bouwsteen die in deze 
wijk vaker is toepast. 

ritmiek straatlengtes
• Het bouwblok bestaat uit rijtjes eengezinswoningen van wisselende 

lengtes aan de korte en lange zijden van het langgerekte blok. Het 
binnenterrein is ingevuld met achtertuinen en ontsloten door een stelsel 
van achterpaden. De hoeken van het blok zijn open en ingevuld met 
schuurtjes en toegangen tot de achterpaden. 

• De woonstraat wordt gevormd door rijtjes eengezinswoningen 
aan weerszijden. Omdat de lengte van de rijtjes varieert, liggen de 
tussenpaden nooit tegenover elkaar. 

• Elke straat begint en eindigt dus met het motief van een ‘kopgevel / 
tuinmuur / schuurtje’ aan weerszijden van de straat. De afwisseling van 
‘kop – lengte - midden met verschoven doorgang naar achterpaden 
- lengte – kop’ ritmeert de straatlengtes. Aan de architectonische 
uitwerking van deze alledaagse motieven is veel aandacht besteed (zie 
p.22-23).

• Enkele bouwblokken die aan een belangrijke kruising grenzen 
hebben op de kop een functionele verbijzondering in de vorm van 
een winkelblok met bovenwoningen. In het specifieke geval van dit 
fragment is daar bovendien een blok met garages aan gekoppeld. 

langsgevel

kopgevel - schuur - poort

ritmering van de straatlengte

noord; Jan van Riebeeckstraat,

zuid: Kaapseweg

oost Johannes Vermeerstraat

west: President Steynstraat
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blikvangers en verbijzonderingen
• De lichte knikken in de noord-zuidwoonstraten zijn opgevangen in 

de bouwblokken, veelal ter plaatse van een achterom pad met een 
schuurtje. De knikken zorgen voor relatief korte zichtlijnen en besloten 
straatbeelden, waarin de schuurtjes en kopgevels nadrukkelijk aanwezig 
zijn.  

• Het achterpad van het ene bouwblok komt altijd uit tegenover een 
woning van het flankerende bouwblok. Het stelsel van verspringende 
achterpaden kent dus ook korte en besloten zichtlijnen. Sporadisch is 
hier sprake van een verbijzondering in de gevel door de aanwezigheid 
van een poort of topgevel.

• Op plekken waar woon- en hoofdstraten elkaar kruisen staan veelal 
bijzondere gebouwen in de zichtlijnen, veelal net terzijde uit de as van 
de weg. Door as-verspringingen in de hoofdstraten schuiven telkens 
andere gebouwen in het zicht: een (voormalige) kerk, een school, een 
winkelblok maar ook een eenvoudig woningrijtje, speeltuingebouw of 
transformatorhuisje. Dat levert een ‘los’, anti-monumentaal ruimtebeeld 
op. 

bouwblok

zichtlijn

bijzondere bebouwing/blikvanger

knikpunt in de straat

schuurtje
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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 lange 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.

• De ritmering, groepering en beëindiging van de straat 
wordt bekrachtigd en verfijnd in de traditionalistische 
wederopbouwarchitectuur, die weliswaar sober maar met aandacht voor 
detail en variatie is ontworpen.  
3. Halverwege de straat wordt het continue beeld veelal gebroken door 

twee kopgevels en tussenliggende schuurtjes aan weerszijden van de 
straat.

4. De uitgemetselde muurdammen groeperen de voordeuren (los 
van de ramen), en ritmeren de straatgevel in een herhaling van 
ramen - voordeuren – ramen - ramen - voordeuren- enz. (schema: 
a-b-b-a-b-b-a).

5. Het detail van de bloktandlijst van de dakrand aan de linkerzijde van 
de straat (garageblok) wordt herhaald bij de poort halverwege de 
andere kant van de straat.

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

3 4 5

1-2
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verschalen en schakelen tussen de schaalniveaus

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 straat.
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wa a r d e r i n g

ontwerphandschrift
Het stedenbouwkundige en architectonische handschrift van de wijk:
• De dubbele parochiale hoofdopzet met de restanten van de centrale 

parochiebebouwing (de kerken als focuspunten zijn weg!) aan de twee 
evenwijdige hoofdstraten / hartaders van de wijk, en daaromheen de 
woonbuurten (p.18-19).

• De lange lijnen van de hoofdstructuur in oost-westrichting: twee 
hartaders met een ruim profiel, groenstroken met een grote diversiteit 
aan bomen op uitgekiende posities (nader onderzoek gewenst), 
as-verspringingen, flankerende voorzieningen en een anti-monumentaal 
ruimtebeeld (p.16-19). 

• De korte lijnen van de woonstraten in noord-zuidrichting: smallere 
profielen en kleine verschuivingen, knikken en vernauwingen in het 
tracé met een besloten ruimtebeeld als resultaat (p.16-19).

•  Het carrévormige bouwblok met eengezinswoningen als belangrijkste 
‘bouwsteen’  van de wijk (met subtiele onderlinge verschillen), waarbij:

 – de straatlengte wordt benadrukt door de rijbaan, voortuinen, hagen 
en/of dakvlakken;

 – de straatlengte wordt geleed door een ‘entreemotief‘ op beide 
uiteinden (kopgevel, tuinmuur, schuurtje) én een ‘middenmotief’ 
halverwege de straat (poort, garage): beide motieven zijn de 
blikvangers in de geknikte woonstraten;

 – het straatbeeld wordt geritmeerd door geaccentueerde entrees, 
uitstekende brandmuren, schoorstenen en/of bomen (p.20-23).

• De (voet)muurtjes, stoeppalen, hagen, bomen (in rijen, in groepjes 
of solitair) en groenstroken als intermediaire elementen die de 
buitenruimte articuleren en verfijnen (p.22-23). 

• De zorgvuldig en gevarieerd ontworpen geveldetails, gevelelementen 
en volumeopbouw die de architectuur articuleren en verfijnen (p.22-23).

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. Jan van Riebeecklaan 70-78 (GM 0378): winkels met bovenwoningen, 

Gemeentewerken 1953, o.a.  vanwege de gebouwtypologie, de 
expressieve wederopbouwarchitectuur en de markante situering aan 
een hoofdstraat van de wijk.

2. Jeroen Boschlaan 1 (GM 0312): boerderij met schuur uit de 16e eeuwse 
kern en woongedeelte uit 1925, als zeldzaam prestedelijk agrarisch relict 
binnen de wijk.    

beeldbepalende naoorlogse ensembles en complexen
3. Vml parochiecomplex rond de gesloopte Josephkerk: klooster, 

scholen, begraafplaats, o.a. vanwege de historische (herinnerings)
waarde, de ontwerpkwaliteiten van de wederopbouwarchitectuur, de 
ensemblewaarde en de structurerende betekenis ervan voor de opbouw 
van het westelijke deel van de wijk.  

 – Paul Krügerlaan 55: RK St. Joseph Meisjesschool, J. van der Valk 1941
 – Bloemfonteinstraat 62: RK St Jacobus Jongensschool, 1948
 – Poeijersstraat 69: Finse kleuterschool, 1948 
 – Poeijersstraat 71: klooster, M. van Beek 1955
 – Begraafplaats: entreegebouw, W.F. van de Kerkhof 1959

4. Vml parochiecomplex rond de gesloopte O.L.Vr. Rozenkranskerk: 
behouden toren en scholen, o.a. vanwege de historische (herinnerings)
waarde, de ontwerpkwaliteiten van de wederopbouwarchitectuur, de 
ensemblewaarde en de structurerende betekenis ervan voor de opbouw 
van het oostelijke deel van de wijk.

 – Molijnstraat 1, toren van kerk (architect H.W. en G.H.F. Valk 1959)
 – Jan van Riebeecklaan 2: RK St. Franciscus Meisjesschool, W.F. van de 
Kerkhof 1955

 – Molijnstraat 2: Kleuterschool, 1955
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5. Het tracé Paul Krügerlaan - Jan van Riebeecklaan met strategisch op de 
kruisingen enkele winkelblokjes, als centrale hartader / ruggengraat van 
de wijk waarin de winkelblokjes een bijzondere positie innemen.

 – Paul Krügerlaan 73-83: winkelblokje met bovenwoningen, 1950)
 – Paul Krügerlaan 2-8: winkelblokje met bovenwoningen, 1953
 – Jan van Riebeecklaan 1-15: winkelstrip, Geenen & Oskam met W.F. van 
de Kerkhof, 1954

6. Complex van 50 semi-permanente BBB woningen aan de 
Rustenburgstraat (bureau Zanstra, Giesen en Sijmons, 1947-1949), 
o.a. vanwege de informele dorpse opzet met een lage dichtheid, veel 
groen en bescheiden twee-onder-een-kapwoningen in een bijzondere 
bouwsysteem.

7. Complex van 172 Oostenrijkse houten montagewoningen (1949-
1950), o.a. vanwege de informele dorpse opzet met een lage dichtheid, 
veel groen en het tijdelijke maar geliefde karakter van deze houten 
noodwoningen. 

8. Vijf portiekflats Jan van Capellelaan 2-160, 1955-1956, o.a. vanwege 
de ensemblewaarde en de bijzondere ontwerpkwaliteiten van de 
wederopbouwarchitectuur. 

9. Rijtje individuele woon-werkpanden aan de Jan Tooropstraat als 
bijzondere staalkaart van pandsgewijze herbouw in uiteenlopende 
architectuurstijlen:

 – bedrijfswoning op nr. 12-12a (architect Th. Merks, 1949-1950)
 – winkelwoning op nr. 16 (architect W.F. van de Kerkhof, 1950-1951)
 – winkelwoning op nr. 20a-c (architect H. van Nimwegen, 1954-1955)

10. Vijf blokjes portiekflats aan weerszijden van de Jeroen Boschlaan 145-
271 en 146-216 (1955-1956), o.a. als middelhoge wand en begeleiding 
van deze stedelijke hoofdstructuur uitgevoerd in een zorgvuldige 
architectuur waarbij subtiel onderscheid is gemaakt: met pannen 
zadeldak aan de overwegend vooroorlogse binnenzijde van de ring en 
met plat dak aan de overwegend naoorlogse buitenzijde van de ring..

beeldbepalende naoorlogse ‘losse‘ objecten
11. Zusterhuis van het Diaconessenziekenhuis, W. van de Veldestraat 1-5, 

J. Tooropstraat 35-39 (architectenbureau W. Lugthart & A. Alberts, 
1959-1961), o.a. vanwege de gebouwtypologie, de architectonische 
ontwerpkwaliteiten en de prominente situering aan de stadsring (voor 
meer informatie zie het categoriale onderzoek ‘wonen‘ februari 2016). 

12. Blokje rijtjeswoningen voor TU-medewerkers Frans Snijderslaan 1-7 
(architectenbureau F.J. en F.M.A. Vervest, 1957-1958), o.a. vanwege de 
specifieke bestemming en de architectonische ontwerpkwaliteiten 
(voor meer informatie zie het categoriale onderzoek ‘wonen‘ februari 
2016).

13. Praktijkwoning huisarts Jeroen Boschlaan 144 (architect B. Clement, 
1957-1958), o.a. vanwege de bijzondere gebouwtypologie, de 
architectonische ontwerpkwaliteiten en de markante ligging aan de 
stadsring (voor meer informatie zie het categoriale onderzoek ‘wonen‘ 
februari 2016).
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Waardering ontwerphandschrift: veel aandacht voor de articulatie, de ritmering en de verfijning van het straatbeeld, de buitenruimte en de architectuur.
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1. Jan van Riebeecklaan 70-78: winkelblokje (GM 0378). 2. Jeroen Boschlaan 1: vml. boerderij (GM 0312). 3. Paul Krügerlaan 55: vml. St. Joseph Meisjesschool.

3. Bloemfonteinstraat 62: vml. St. Jacobus Jongensschool. 3. Poeijersstraat 69: vml. Finse kleuterschool. 3. Poeijersstraat 71: vml. klooster.
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3. Begraafplaats: entreegebouw. 4. Molijnstraat 1: behouden klokkentoren vml. 
Rozenkranskerk.

4. Jan van Riebeecklaan 2: St. Franciscus Meisjesschool. 

4. Molijnstraat 2: kleuterschool. 5. Paul Krügerlaan 73-83: winkelblokje. 5. Paul Krügerlaan 2-8: winkelblokje.
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5. Jan van Riebeecklaan 1-15: winkelstrip. 6. Rustenburgstraat: 50 semi-permanente BBB woningen. 7. Complex van 172 Oostenrijkse houten montagewoningen.

8. Jan van Capellelaan 2-160: vijf portiekflats.  10. Portiekflats Jeroen Boschlaan 145-271 en 146-216.9. Jan Tooropstraat 12-20: reeks individuele winkelwoningen.
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13. Jeroen Boschlaan 144: praktijkwoning huisarts.12. Frans Snijderslaan 1-7: rijtjeswoningen voor 
TU-medewerkers.

 11. W. v.d. Veldestr. 1-5, Tooropstr. 35-39: vml. zusterhuis.
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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‘.

Zet in op het versterken cq. in ere herstellen van de bomen- en groenstructuur en laat je daarbij inspireren door het oorspronkelijke beplantingsplan voor de wijk. 
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Kenmerkende woonstraat in De Lakerlopen - Doornakkers. Opeenvolging van kop | lengte | middenmotief | lengte | kop gemaakt door rijtjeswoningen, schuurtjes en garages. De herhaling en 
ritmiek van bouwvolumes en architectonische details schakelen tussen het grote en het kleine in de straat (voor toelichting zie paragraaf ‘structuuranalyse 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: Partiële 

Uitbreidingsplannen in Onderdelen ‘De Lakerloopen‘ (1939-1940) 
en ‘De Doornakker‘ (1952-1953).
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• arcgis.com (actuele luchtfoto’s en straatnamenkaarten)
• bing.com/maps (luchtfoto’s vogelvlucht)
• code.waag.org (bouwperiodekaart)
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• eindhoveninbeeld.com
• eindhoven.maps.arcgis.com (monumentenkaart)
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• rhc-eindhoven.nl (beeldbank)
• topotijdreis.nl (topografische kaarten)
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