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Introductie: dit beeld van een woonstraat is kenmerkend voor Burghplan. De fysiek-ruimtelijke karakteristieken ervan worden verderop ontrafeld in de paragraaf ‘structuuranalyse fragment‘.
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Burghplan: actuele straatnamenkaart met begrenzing van het onderzoeksgebied (bron: GBK gemeente Eindhoven).
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basisgegevens
stadsdeel		
: Stratum
wijk			: Putten
buurt		
: Burghplan
plan ‘Stratum-Oost II’ : Gemeentewerken Eindhoven, febr. 1955 – juni 1955
plan ‘Zoom’ 		
: Gemeentebedrijven Geldrop, mei 1959 – mrt 1960
status gebied
			

: de buurt Burghplan staat als waardevol
gemarkeerd op de cultuurhistorische waardenkaart

situering
Het onderzoeksgebied bevindt zich in het zuidoostelijke stadsdeel
Stratum, en wordt omringd door een industrieterrein aan het Eindhovens
Kanaal (noorden), het buitengebied (oosten), de naoorlogse woonbuurt
Stratum Oost (zuiden) en het Glorieuxpark (westen). Dat park betreft een
oud landgoed met een kasteel dat in 1912 werd vervangen door ‘Huize
De Burgh’ (rijksmonument) en sinds 1936 in gebruik is als zorgverblijf en
rusthuis door de Zusters van Barmhartigheid. Het huis is de naamgever
van de naoorlogse buurt Burghplan. De begrenzing wordt gevormd door
de Geldropseweg in het noorden, de Puttensedreef in het oosten, de Geert
Grootestraat in het zuiden en de Piuslaan (Ring) in het westen.

Burghplan: 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 lo g s e o n t w i k k e l i n g
Het onderzoeksgebied maakte aanvankelijk onderdeel uit van de
gemeenten Stratum en Tongelre (tot 1920) en van de gemeente
Zesgehuchten, later onderdeel van de gemeente Geldrop (tot 1972).
Tot de verstedelijking in de jaren vijftig was het een agrarisch gebied
met modderige bodems (‘Poeijers’) en bospercelen. De belangrijkste
ruimtelijke kenmerken waren:
• Een onregelmatig patroon van kavels (bouwland, bos) en historische
(veld)wegen: anno 2018 niet meer herkenbaar.
• De Rielsedijk als kaarsrechte verbinding tussen de buurtschap Riel en de
Geldropseweg: anno 2018 deels nog herkenbaar in het tracé van de Rik
Woutersweg. En de haaks kruisende Puttensedreef.
• Het flauw gebogen beloop van De Lakerloop tussen de Geldropseweg
en de buurtschap Putten: anno 2018 niet meer herkenbaar.
• Nauwelijks bebouwing ter plaatse, want die lag net buiten het
onderzoeksgebied in de buurtschappen Stratum, Putten en Riel,
alsmede ‘Huize De Burgh’ uit 1912 (ter plaatse van een ouder kasteel).

n ao o r lo g s e o n t w i k k e l i n g
Het Burghplan is de eerste grote zelfstandige buurt die na de Tweede
Wereldoorlog tot stand kwam op basis van het Algemeen Uitbreidingsplan
in Hoofdzaak van J.A. Kuiper uit 1946 -1951 (zie plankaart volgende
pagina). Dat hoofdzakenplan had de bloem als structurerende concept
met wijken als ‘bloembladen’ rond de ‘knop‘ van de binnenstad. Kuiper zag
Stratum als een bloemblad waar Burghplan onderdeel van uitmaakte.
De opening van de DAF fabriek in 1950 aan de noordzijde van de
Geldropseweg betekende een extra impuls voor het Burghplan. Het
onderzoeksgebied lag destijds deels in de gemeente Eindhoven en deels
in de gemeente Geldrop. In onderlinge samenspraak werden twee op
elkaar aansluitende uitbreidingsplannen gemaakt.
• Het Partieel Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Stratum-Oost II’ van
Gemeentewerken Eindhoven werd op 28 februari 1955 goedgekeurd
door de Gemeenteraad en op 15 juni 1955 vastgesteld door
Gedeputeerde Staten.

Burghplan op topografische kaarten uit ca.1929 en 1953. Bron: topotijdreis.nl | zie disclaimer in het colofon.
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• Dit plan sloot aan op het Uitbreidingsplan in Hoofdzaak ‘Eindhovense
grens’ (1953-1954) van de buurgemeente Geldrop, dat ten behoeve van
de Stratumse plannen gedeeltelijk werd herzien in het Uitbreidingsplan
in Onderdelen ‘Zoom’, dat goedkeuring kreeg van de Geldropse
Gemeenteraad op 26 mei 1959 en van Gedeputeerde Staten op 8 maart
1960.
De uitvoering van het Burghplan was uitsluitend in handen van
particuliere bouwondernemers en voltrok zich grotendeels in de tweede
helft van de jaren vijftig door het samenvoegen van bouwcontingenten
van Philips, Daf en de gemeente. Rond 1960 was het onderzoeksgebied
grotendeels verstedelijkt met uitzondering van de meest oostelijke
buurt op het toenmalige grondgebied van de gemeente Geldrop. Die
buurt werd in de vijf daaropvolgende jaren gerealiseerd. Als afrondend
bouwproject volgde in 1972 de torenflat op de hoek van de Piuslaan en de
Geldropseweg.

Burghplan: topografische kaart uit ca.1963. Bron: topotijdreis.nl | zie disclaimer colofon.

Algemeen Uitbreidingsplan in Hoofdzaak
uit 1946-1951 van J.A. Kuiper: het
gebied Burghplan (zie ellips op de kaart)
vormt onderdeel van één van de vijf
‘bloembladen’ rond de ‘knop‘ van de
binnenstad.
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Geldropseweg
Piuslaan (onderdeel De Ring)
St. P. Canisiuslaan
Moreelselaan
Van Renesseweg
Jan van Eyckgracht

7. Ambachtsschool
8. ‘Torenhuis‘
9. H. Pius X kerk (RK)
10. St. Lebuinuslaan
11. Kardinaal De Jongweg

De Uitbreidingsplannen in Onderdelen ‘Stratum-Oost II‘ uit 1955 (linksboven) en ‘Zoom‘ uit 1959-1960 (rechtsonder) samengevoegd in één beeld (toelichting op de volgende pagina)..
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kenmerken uitbreidingsplannen
De Partiële Uitbreidingsplannen in Onderdelen ‘Stratum-Oost II’ (1955) en
‘Zoom’ (1959-1960) zijn op de vorige pagina aan elkaar gemonteerd en als
één geheel beschouwd. De belangrijkste plankenmerken zijn ontleend aan
de bijbehorende toelichtingen en aangevuld met eigen observaties.
• Het plan gaat uit van het tabula rasa principe: het bestaande landschap
wordt volledig overschreven door een nieuwe stedenbouwkundige
structuur. Alleen de Geldropseweg, Rielsedijk en Puttensedreef worden
als historische tracés in de planopzet geïntegreerd.
• Een buurt als zelfstandige eenheid met rondom een onbebouwde
groene zoom. De parochiegedachte is leidend geweest voor de opzet
van het plan: een eenheid van circa vijfduizend gelovigen rond een
centraal gesitueerde kerk met scholen en winkels.
• Een stratenpatroon van evenwijdige, flauw gebogen ontsluitingswegen
die enerzijds aantakken op Stratum en anderzijds op de radiaal
Geldropseweg. De ring (Piuslaan) en de centrale hartader (Sint
Petrus Canisiuslaan) kruisen de Geldropseweg. De flankerende
ontsluitingswegen (Moreelselaan, Van Renesseweg) lopen aan de
noordzijde dood op de Jan van Eyckgracht (een voor Eindhoven unieke
gracht die de historische Lakerloop vervangt).
• De entrees tot de buurt aan de ring worden gemarkeerd door een
ambachtschool cq. de Technische School ‘De Burgh’ aan de Piuslaan
93 (Geenen & Oskam, 1954-1955), en door een torenhuis aan de
Geldropseweg 172-304 (1972).
• Het hart van de buurt wordt aan de Sint Petrus Canisiuslaan gemarkeerd
door een RK parochiekerk: H. Pius X kerk (Th. Boosten 1960, gesloopt
in 1992), met daarachter een scholencluster bestaande uit een
jongensschool (Sarto) en een Meisjesschool (Margerita) aan de Kardinaal
de Jongweg.

• Haaks op de ontsluitingswegen is een interne groenzone voorzien:
groene ‘pitten’ voor de omringende wooncomplexen.
• Het stramien van de ontsluitingswegen en de gracht begrenst
vijf verkeersluwe wooncomplexen waarvoor - omwille van de
verscheidenheid - vijf verschillende architecten verantwoordelijk
waren. In de plantoelichting worden vermeld: J.A. Kuiper (Rotterdam),
A.M. Rouville de Meux (Den Haag), J. Pot (Amsterdam), C. de Bever
(Eindhoven) en B. Clement (Eindhoven). Uit de plantoelichting en op
de plankaart wordt niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor welk
complex (dat vergt nader onderzoek in de bouwdossiers).
• De verkeersluwe wooncomplexen zijn opgebouwd uit smalle korte
woonstraten en (vrijwel) gesloten bouwblokken met overwegend
eengezinswoningen en een aantal gestapelde meergezinswoningen.
Omwille van het bouwblok en de straat als architectonische eenheid
gaan de voorschriften voor de woningbouw uit van traditionele bouw
met bakstenen gevels en pannen zadeldaken. Eveneens voorgeschreven
als erfscheiding is het principe van een laag voetmuurtjes (beton of
baksteen, 0,2 m.) in combinatie met een haag (0,7 meter).
• De bouwblokken liggen optimaal op de zon. De open hoeken bieden
plaats aan schuurtjes en achterom paden. Twee of drie langgerekte
bouwblokken vormen samen een carré.
• Korte blokjes met winkels voor de dagelijkse levensbehoeften liggen
verspreid over de wijk aan de Saenredamstraat, Moreelselaan en aan de
hartader Sint Petrus Canisiuslaan.
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oorspronkelijk beeld

Enkele sfeerbeelden van de wijk kort na de oplevering. Zicht door de St. Lebuinuslaan in westelijke richting (links) en door de Moreelselaan in noordelijke richting (rechts). Bron: RHCe | zie
disclaimer in colofon.
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Enkele sfeerbeelden van de wijk kort na de oplevering. De meisjesschool aan de Kardinaal De Jongweg gezien vanaf de achterzijde (links) en het front van de LTS aan de Piuslaan (rechts). Bron:
RHCe | 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.
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re ce nt e dyn ami e k
Na de voltooiing van het onderzoeksgebied ‘Burghplan’ rond 1972 zijn
er diverse ingrepen en toevoegingen gedaan in het gebied. De meest
ingrijpende zijn:
1. De sloop van de H. Pius X kerk (Th. Boosten, 1960) in 1992.
2. De bouw ter plaatse van een supermarkt met bovenwoningen in
1993 (Kardinaal De Jongweg 1-69), alsmede de bouw van rijtjes
eengezinswoningen aan de Gustaaf de Smetstraat 4-38 in 1995.
3. De bouw van drie blokjes seniorenwoningen aan de Permekestraat 2-54
in 1995.
4. De bouw in 2002 van een groot appartementenblok aan de
Saenredamstraat 1-87, hoek Piuslaan.
5. 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).
6. Verbouw en gedeeltelijke nieuwbouw van het Vakcollege aan de
Piuslaan (oorspronkelijk LTS).

2. Supermarkt met bovenwoningen op plek vml. Pius X kerk.

1. De gesloopte H. Pius X kerk, arch. Th. Boosten 1960. Bron: RHCe | zie disclaimer in colofon.

3. Drie blokjes seniorenwoningen aan de Permekestraat.

4. Appartementenblok Saenredamstraat hoek Piuslaan.
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bouwblokken
woonbebouwing langs de hoofdstructuur
voorzieningen langs de hoofdstructuur
gestapelde woonbebouwing
verdwenen voorzieningen
garages
bedrijven en werkplaatsen
hoofdgroenstructuur
lintbebouwing
fragment (zie pagina 18-19)

Ruimtelijke hoofdstructuur van de wijk. De tekening toont met welke ruimtelijke elementen de hoofdstructuur van de wijk is opgebouwd. De functionele hoofdstructuur staat op p.16.
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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 kamvormige hoofdstructuur van hoofdstraten met daartussen
een rationeel stramien van woonstraten.
2. Drie stevige groenstructuren in oost-westrichting met een groot
aantal bijzondere bomen.
3. De parochiegedachte waarin de overzichtelijke levenskring van
de gezinswoning, de woonstraat, het buurtje en de parochiekern
centraal staat.

kamvormige hoofdstructuur
• Burghplan ligt met de rug naar de hoofdverkeersroute van de
Geldropseweg en met de kop naar de stadsring/Piuslaan.
• De interne opzet van de wijk heeft een kamstructuur met de Jan van
Eyckgracht als rug, en drie – met de stadsring meebuigende – wegen
als de tanden van de kam. De tanden maken de verbinding met de
zuidelijke wijken. De middelste - de Petrus Canisiuslaan - sluit aan op de
Geldropseweg en is daarmee de hoofdontsluiting van de wijk.
• De lengte van de gracht wordt aan twee zijden geritmeerd door een
afwisseling van koppen en rijtjes. Aan de noordzijde door koppen en
rijtjes van eengezinswoningen. Aan de zuidzijde door vier keer de
dubbele koppen van portiekblokken tussen de korte rijtjes. De ritmering
maakt de lange gracht deelbaar en telbaar. De hoge bebouwing
markeert de dwarsroutes door de wijk.
• Langs de dwarsroutes liggen de winkels en de scholen.
• De hoeken cq. entrees tot de buurt aan de stadsring / Piuslaan
worden gemarkeerd door een hoog woongebouw en een markant
schoolgebouw (vml. ambachtsschool).
• De rand naar het park langs de Geert Grootestraat in niet geritmeerd
maar is drie verschillende ‘architecturen’ opgeknipt.

Groenstructuur (1): de Jan van Eyckgracht met de rechte singel, de groene taluds
en de twee lange rijen grote bomen vormen de rug van de kamstructuur.

Groenstructuur (2): het plantsoen langs de Weisenbruchlaan is onderdeel van een
reeks plantsoenen in het hart van de wijk met bijzondere boomgroepen.
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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 parochiekern met kerk (in 1992 gesloopt) en de scholen.
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groenaanleg: drie stevige groenstructuren in oost-westrichting
De buurt heeft drie grote groenstructuren, met van noord naar zuid:
• De Jan van Eyckgracht met de rechte singel, de groene taluds en de twee
lange rijen grote bomen (de rug van de kamvormige hoofdstructuur).
• De reeks plantsoenen haaks op de dwarsroutes in het hart van de wijk,
met bijzondere boomgroepen en scholen en winkels op de koppen van
de reeks.
• Het Sint Bonifaciuspark tussen Burghplan en Stratum Oost (Fontaine
1958): een ontwerp met karakteristieke schuine lijnen, een speelweide,
een overstortvijver met treurwilg, boomrijen (essen) en boomgroepen
(populieren, kastanjes).
Het merendeel van de woonstraten ligt opgespannen tussen deze
groenstructuren. Daardoor heeft bijna elk straatje een groene en open
beëindiging.
parochiegedachte: overzichtelijke levenskring van woning tot buurt
Burghplan werd opgebouwd als een rooms-katholieke parochie. De (in
1992 gesloopte) kerk stond centraal in de buurt, aan de kruising van de
wijkontsluiting (Petrus Canisiuslaan) en de haaks kruisende groenstructuur
(reeks plantsoenen). Terzijde van de kerk een scholencluster en vóór
de kerk een pleintje en plantsoen met winkelstrip. De woningen rond
de parochiekern zijn gegroepeerd in carrévormige blokken van drie
langgerekte bouwvelden naast elkaar (zie volgende paragraaf ).

rechts: 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 roomskatholieke 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.

Groenstructuur (3): het Sint Bonifaciuspark met weide, vijver, boomrijen en -groepen.
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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 meest voorkomende ‘bouwsteen’ in de wijk Burghplan is een bouwblok
van eengezinswoningen. Zo’n blok is ongeveer drie keer zo lang als breed
en vrijwel noord-zuid gericht voor een optimale bezonning van de tuinen
en de woningen. Zo’n bouwblok vormt de grondtoon van de wijk, met
korte rijtjes woningen langs de oost-weststraten en lange rijtjes langs de
noord-zuid straten. Kleinere ‘bouwstenen’ zoals garages en schuurtjes
zijn als ‘ornament’ in de verkaveling geplaatst. Hoe deze bouwstenen de
ruimtelijke compositie maken, wordt getoond in deze structuuranalyse
van het fragment.

ritmiek straatlengtes, blikvangers en verbijzonderingen
Het schema lijkt eenvoudig, maar met kleine verschuivingen in de rooilijn,
de plaatsing van garages, schuurtjes en bomen is een precieze compositie
gemaakt.
• De rijtjes langs de Jan van Eyckgracht zijn zes woningen lang, maar iets
korter dan de breedte van het bouwblok. In de insnoering van twee
blokken staat - achter de kopgevel van de hoekwoning - een reeks
garages. In de hoek staan twee grote bomen (zie de bewerkte foto op
pagina 20). Het is een in drie hoogtes opgebouwde entree van het
woonstraatje. De rooilijn achter de garages springt weer iets terug en
aan het eind van de straat weer naar voren. In elke straat is het spel met
de verspringingen en de drie hoogtes net iets anders gespeeld. De rand
naar de gracht is formeel, de rand naar de plantsoenen is juist losser met
meer kleine maten, achterpaden, schuurtjes en kopgevels.

langsgevel

noord: Jan van Eyckgracht

kopgevel - schuur/garage - poort

oost: Fabritiuslaan

ritmering van de straatlengte

zuid: Gustaaf de Smetstraat
west: Petrus Canisiuslaan
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• De plantsoenrand is inmiddels verdicht met woningbouw (zie dynamiek
p.13). De open beëindiging van de woonstraatjes is sindsdien afgesloten.
• Aan weerszijden van de drie blokken met eengezinswoningen staan
twee blokken met maisonnettes: koppen naar de gracht, iets terug in
de rooilijn, haag en bomenrij daarvoor. Zo wordt herhaling omgezet in
groepering en ritmering. Eenvoudige onderdelen als hagen, betonnen
voetmuurtjes, stoeppalen, schuurtjes, kopgevels, schoorstenen en
bomen worden gebruikt om de ruimte af te zomen, in te lijsten of juist
de lucht in te tillen.
• De bomen in het buurtje zijn op verschillende manieren gegroepeerd:
–– in een lijn aan weerszijden van de gracht;
–– in plukken op de koppen van de gracht;
–– als laanbeplanting in de hoofdontsluiting (Petrus Canisiuslaan);
–– drie tot vier bomen voor de koppen van de portieketageflats,
gekoppeld aan het ensemble;
–– één tot twee bomen in de hoek tussen garage en hoekwoning,
gespiegeld aan de overkant van de straat;
–– bomen in de woonstraten gekoppeld aan de langswoningen en
voortuinen.

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 lg )

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 ritmeren de straatlengte per voordeur/woning.
2. De voortuinen maken een groene zoom tussen het gevelmetselwerk
en de bestrating. Die zoom wordt veelal gearticuleerd door
intermediaire overgangselementen zoals 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. De entree van deze straat is breed en sculpturaal door de kopgevels en
de bomen in de hoek.
4. Aan het einde van deze straat wordt de ruimte geknepen door de
kopgevels van de laatste woningrijtjes die naar voren geplaatst zijn, in
de lijn van de garages en voortuinen.
5. De uitgemetselde muurdammen bij de garages en de reeks
schoorstenen op de daken geven de bouwvolumes een telbare
onderverdeling.
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 tevens 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) 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 parochiale hoofdopzet met de restanten van de parochiebebouwing
(de kerk als focuspunt is weg!) aan de kruising van de wijkontsluiting
Petrus Canisiuslaan en de reeks plantsoenen haaks daarop, met
daaromheen de woonbuurten (p.14-17).
• De kamvormige hoofdstructuur van wegen, met de Jan van Eyckgracht
als ‘rug‘ van een kam met vier ‘tanden‘ inclusief de stadsring (p.15-16).
• De evenwijdige groenstructuren in oost-westrichting met elk een eigen
karakter (nader onderzoek gewenst): de Jan van Eyckgracht (formele
opzet en inrichting), de reeks centrale plantsoenen (informele opzet
met gazons en boomgroepen) en het Sint Bonifaciuspark (schuine lijnen
met speelweide, vijver en bomen in rijen en groepjes). Tussen deze
groenstructuren liggen de woonstraten in noord-zuidrichting (p.16-17).
• Het bouwblok met eengezinswoningen als belangrijkste ‘bouwsteen’
van de wijk (met subtiele onderlinge verschillen), waarbij:
–– de rijbaan, voortuinen, hagen, groenstroken en/of dakvlakken de
straatlengtes benadrukken;
–– kopgevels, pergola’s, geaccentueerde entrees, uitstekende
brandmuren, schoorstenen en bomen het straatbeeld ritmeren;
–– ingesnoerde en in hoogte opgebouwde straatentrees met schuurtjes,
garages en bomen in de hoeken de blikvangers zijn (p.18-21).
• De (voet)muurtjes, stoeppalen, hagen, bomen (in rijen, in groepjes
of solitair) en groenstroken als intermediaire elementen die de
buitenruimte articuleren en verfijnen (p.20-21).
• De zorgvuldig en gevarieerd ontworpen geveldetails, gevelelementen
en volumeopbouw die de architectuur articuleren en verfijnen (p.20-21).
• De groenstructuur inclusief het Sint Bonifaciuspark aan de wijkrand
(nader onderzoek naar de specifieke waarden ervan gewenst).
Voor de waardering van historische elementen uit de periode van vóór
de verstedelijking zie het onderzoek ‘Het landschap onder de stad’, RAAPrapport 3398 (2018).

rijksmonumenten
• geen
gemeentelijke monumenten
1. Piuslaan 93: Ambachtschool cq. Technische School ‘De Burgh’, Geenen
& Oskam, 1954-1955 (monumentnummer 0379): o.a. vanwege de
oorspronkelijke functie in relatie tot het industriële karakter van
Eindhoven, de verzorgde wederopbouwarchitectuur en de prominente
situering aan de stadsring (p.24).
beeldbepalende naoorlogse ensembles, complexen en objecten
2. Canisiuslaan 64: winkelstrip met kunstwerk ‘het gezin in de stad’ van
Jean Nies: als onderdeel van de oorspronkelijke parochiekern waarbij de
prominente situering op de hoek van de wijkontsluiting en de centrale
groenstructuur nog extra wordt benadrukt door een tot de verbeelding
sprekend kunstwerk op de hoek van het gebouw (p.24).
3. Terzijde van de J. van Eyckgracht, twee ‘hofjes‘ met maisonnettes (C.H.
de Bever, 1953-1955): combinatie van een bijzondere hofverkaveling,
innovatieve woningtypologie en goed verzorgde baksteenarchitectuur,
beeldbepalend gelegen aan de J. van Eyckgracht (p.24).
4. Woonbuurtje aan weerszijden van de structurerende Jan van Eyckgracht
(gemarkeerd op de CHWK) in een gevarieerde verkaveling waarbij de
inrichting van de buitenruimte en de vormgeving van de architectuur
een bijzondere articulatie en verfijning laten zien (p.18-20, 25).
5. Woonbuurtje tussen de Geert Grootestraat en de St. Lebuinuslaan (B.
Clement, 1954): rijke en gevarieerde traditionalistische architectuur, fraai
gelegen aan / nabij het Sint Bonifaciuspark (p.25).
6. Reeks van vier portiekflats in open strokenverkaveling tussen de Geert
Grootestraat en de A. van Gilsweg (ca. 1960): alzijdig gevelbeeld met
industrieel karakter dat interessant is dankzij de heldere lijnvoering
(weefsel), de contrastrijke plasticiteit (voor / achter, licht / donker) en het
subtiele kleurgebruik (rood, geel, licht beton): p.26.

EIND HOVEN BUR GHP L A N: C ULTUUR HIS TO R IS C HE VER KENNING | 23

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. Piuslaan 93: Technische School ‘De Burgh‘ (GM).

2. Canisiuslaan 64: winkelstrip met gevelkunstwerk ‘Het gezin
in de stad‘ (J. Nies, 1958).

3. J. van Eyckgracht: twee ‘hofjes‘ met maisonnettes.
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4. Zicht in de lengte- en dwarsrichting over de J. van Eyckgracht (linker kolom), woonhofjes met doorsteken aan de noordzijde
van de gracht (middelste kolom).

5. Buurtje tussen Geert Grootestraat en St. Lebuinuslaan.
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6. Portiekflats tussen de Geert Grootestraat en A. van Gilsweg.
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aanbevelingen
Zie hiervoor het separate document ‘Cultuurhistorische verkenning naoorlogse wijken: aandachtspunten en aanbevelingen‘.

Bij hoekwoningen wordt de flankerende (groen)strook in toenemende mate benut voor zijwaartse uitbreidingen. Bedenk hiervoor een ontwerpprincipe dat aansluit op het idioom van de
omgeving omdat anders het beeld op deze beeldbepalende hoeken steeds verder zal verbrokkelen.
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Kenmerkend doorzicht met beeldbepalende reeks kopgevels vanuit het groene wijkhart via een woonpad en een reguliere woonstraat naar de rand van de wijk (voor een toelichting zie de
paragraaf ‘structuuranalyse fragment‘).
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