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Introductie: dit beeld van een woonstraat is kenmerkend voor Bennekel. De fysiek-ruimtelijke karakteristieken ervan worden verderop ontrafeld in de paragraaf ‘structuuranalyse fragment‘.  
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Bennekel: 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  : Gestel
wijk   : Oud-Gestel
buurten  : Bennekel (Oost en West)

ontwerper  : Gemeentewerken
ontwerpperiode  : 1949-1961

status gebied : geen, wel staan de Hoogstraat en een gedeelte van
     de Bennekelstraat op de cultuurhistorische
     waardenkaart gemarkeerd als historische
     wegstructuur van voor 1900 

s i t u e r i n g

De buurt Bennekel maakt deel uit van de wijk Oud-Gestel en bevindt zich 
in het zuidwestelijke stadsdeel Gestel. De buurt ligt buiten de stadsring 
tussen de stedelijke hoofdradialen Karel de Grotelaan en Bayeuxlaan. De 
historische structuurdragers zijn de Hoogstraat en de Bennekelstraat. 
Grofweg wordt de begrenzing gevormd door de Hoogstraat en Lottistraat 
in het noorden, de Bayeuxlaan in het oosten, de Dommel in het zuiden en 
het afwateringskanaal in het westen.   

Bennekel: actuele luchtfoto met begrenzing van het onderzoeksgebied
(bron: data.eindhoven.nl | zie disclaimer in colofon).



6  |  E INDHOVEN BENNEKEL:  CULTUURHISTORISCHE VERKENNING

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 onderdeel uit van de gemeente 
Gestel. Het dorp Gestel bestond vanouds uit lintbebouwing langs de 
Hoogstraat, met aan weerszijden daarvan akkerland tot aan de beemden 
van de waterlopen Gender (westzijde) en Dommel (oostzijde). De spoorlijn 
18 van Hasselt via Valkenswaard naar Eindhoven (1866) sneed dwars 
door dit landschap en had een halte bij Gestel. Sinds de bouw van de Sint 
Lambertuskerk in 1910 aan de Hoogstraat ontwikkelde zich daar een kern. 
Ook na de annexatie door Eindhoven in 1920 bleef het gebied grotendeels 
agrarisch. Ruimtelijke kenmerken:
• De hoger gelegen Bennekelstraat met aan weerszijden haaks kruisende 

veldwegen en een relatief grootschalig akkerlandschap.
• Het spoortracé met aan weerszijden een kleinschalig weidelandschap in 

smalle stroken haaks op het lage dal van de Dommel.
• Woningbouwcomplex en 2 scholen aan de Bennekelstraat (1929-1931). 
Voor meer informatie over de periode van vóór de verstedelijking zie het 
onderzoek ‘Het landschap onder de stad’, RAAP-rapport 3398 (2018).

n a o o r l o g s e  o n t w i k k e l i n g

Het stedelijke ontwikkelperspectief voor Bennekel werd in de uitbreidings-
plannen van G.C. Kools uit 1940 en J.A. Kuiper uit 1946-1951 globaal 
geschetst (zie plankaart volgende pagina). Relevante planelementen zijn:
• Het uitbouwen van het historische dorp Gestel tot een volgroeid en 

volwaardig stadsdeel Gestel, als ware het één van de ‘bloembladen’ rond 
de ‘knop’ van de binnenstad.

• Het aanhaken van het stadsdeel Gestel op een stedelijk stelsel van 
nieuwe radialen en een ringweg .

• Het versterken van de waterlopen Gender en Dommel tot groene buffers 
aan weerszijden van het stadsdeel Gestel. 

• Het realiseren van complexmatige woningbouw in het vrijwel 
onbebouwde gebied tussen de lintbebouwing van het dorp Gestel en 
de oever van de Dommel.  

Deze punten werden sinds 1949 door de Afdeling Stedebouw van de 
Dienst Gemeentewerken op wijkniveau planmatig uitgewerkt in drie 
uitbreidingsplannen, namelijk:

Bennekel op topografische kaarten uit ca.1929 en 1953. Bron: topotijdreis.nl | zie disclaimer in colofon.
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• ‘Gestel Oost II’, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 maart 1952 
en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 11 juni 1952 (partiële 
herzieningen in 1954-1955 en 1957-1958);

• ‘Klein Bennekel’, opgesteld in 1955 (data vaststelling door de 
gemeenteraad en goedkeuring door Gedeputeerde Staten staan niet op 
de archiefdocumenten);

• ‘Gagelbosch’, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 23 juli 1962 en 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 6 maart 1963.

Deze plannen vormen samen de wijk Bennekel. Door de enorme 
woningnood kon de stedenbouwkundige planvorming destijds de 
woningbouwproductie nauwelijks bijhouden. Dat verklaart in dit plan het 
substantiële aandeel woningbouwcomplexen rond de parochiekerk en 
aan weerszijden van de Bennekelstraat die in de tweede helft van de jaren 
veertig al waren uitgevoerd. De resterende woningbouw en voorzieningen 
werden in de jaren vijftig en zestig gerealiseerd. Rond 1965 was de wijk 
Bennekel voltooid (zie onderstaande topografische kaart uit 1973). 

Bennekel op een topografische kaart uit ca.1973. Bron: topotijdreis.nl | zie disclaimer colofon. 

Algemeen Uitbreidingsplan in Hoofdzaak uit 
1946-1951 van J.A. Kuiper: het gebied Bennekel 

(zie ellips op de kaart) vormt één van de vijf 
‘bloembladen’ rond de ‘knop‘ van de binnenstad 

(zie disclaimer in colofon). 
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1. Hoogstraat
2. Bennekelstraat
3. Genneperweg
4. Bayeuxlaan
5. Tinelstraat
6. Lambertuskerk
7. nieuw parochiecentrum
8. begraafplaats
9. winkelplein
10. Dommelplantsoen
11. theeschenkerij

1.

2.

2.

3.

4.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10. 11.

Het Uitbreidingsplan ‘Gestel Oost II’ (1952, inclusief de partiële herzieningen uit 1954-1955 en 1957-1958), het Uitbreidingsplan ‘Klein Bennekel’ (1955) en het Uitbreidingsplan in Onderdelen 
‘Gagelbosch’ (1962-1963) samengevoegd in één beeld. Deze plannen vormen samen de wijk Bennekel met de omvang van een parochie. Voor toelichting zie 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 n e n

Het Uitbreidingsplan ‘Gestel Oost II’ (1952, inclusief de partiële 
herzieningen uit 1954-1955 en 1957-1958), het Uitbreidingsplan ‘Klein 
Bennekel’ (1955) en het Uitbreidingsplan in Onderdelen ‘Gagelbosch’ 
(1962-1963) zijn op de vorige pagina aan elkaar gemonteerd. De 
belangrijkste plankenmerken zijn ontleend aan de bijbehorende 
toelichtingen (voor zover bewaard) 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 het tracé van Bennekelstraat – Genneperweg en 
een begraafplaats worden als historische relicten in de planopzet 
geïntegreerd.  

• De hoofdopzet van de wijk wordt bepaald door twee historische routes, 
twee naoorlogse radialen en de parochiegedachte. 

 – De verbinding met de stad en de stadsring loopt via twee naoorlogse 
radialen: de Karel de Grotelaan en de Bayeuxlaan, respectievelijk aan 
de west- en oostzijde van het plangebied. De Bayeuxlaan kwam in 
de plaats van de (omgelegde) spoorlijn 18 richting Valkenswaard en 
België. 

 – Op de plek waar de gebogen tracés van de historische Hoogstraat en 
Bennekelstraat – Genneperweg elkaar raken, lag vanouds de kern van 
het dorp Gestel en stond de Sint Lambertuskerk uit 1910 (net buiten 
het plangebied). Direct ten zuiden hiervan voorziet het plan in een 
winkelplein (ook zo uitgevoerd). 

 – De belangrijkste interne wijkontsluitingen zijn de haaks kruisende 
Bennekelstraat en Tinelstraat, met rond die kruising - in het hart van de 
nieuwe wijk - plek voor een RK parochiecentrum met kerk, scholen en 
rijtje buurtwinkels (ook zo uitgevoerd, alleen kerk in 1993 gesloopt). 
De parochiegedachte was leidend voor de organisatie en omvang van 
de wijk Bennekel: een eenheid van circa vijfduizend gelovigen rond 
een centraal gesitueerd parochiecomplex.

• De woonstraten lopen overwegend noord-zuid en waaieren iets uit in 
noordelijke richting. Om aansluiting te vinden op de Hoogstraat zijn 
passtukken toegepast in de zoom tot aan de Tinelstraat. Dit gegeven is 
tevens benut voor een schegvormige groenstrook tussen de Hoogstraat 
en het front van de naoorlogse kerk.  

• De woonbuurten rond het parochiecentrum zijn vooral bestemd voor 
arbeiders en bestaan uit rijtjes eengezinswoningen met schuine daken 
in langgerekte, vrijwel gesloten bouwblokken. De open koppen en 
hoeken van de bouwblokken bieden plaats aan schuurtjes en achterom 
paden. Als voorschrift voor de erfscheiding aan de straatzijde geldt een 
groene haag en/of een voetmuurtje. 

• In het noordoosten van de wijk zijn twee afwijkende motieven 
toegevoegd:

 – Een langgerekte plantsoen met rijtjes eengezinswoningen voor 
middenstanders in (vrijwel) gesloten bouwblokken (ook zo 
uitgevoerd).

 – Een groene rand met flats voor middenstanders in open 
haakverkaveling langs de Bayeuxlaan cq. het Dommelplantsoen 
(ook zo uitgevoerd). Het Dommelplantsoen is opgevat als een 
recreatieterrein om te wandelen, fietsen en sporten. Op de plek van de 
beoogde theeschenkerij aan de Antoon Coolenlaan is thans een sauna 
gevestigd.  
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Enkele beelden van de wijk kort na de oplevering. Bennekel vanuit de lucht: links een overzicht uit 1956 en rechts een carré van bouwblokken uit 1948. 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. De parochiekerk H. Maria Middelares: links met pastorie en winkels aan de Tinelstraat en rechts met kleuterschool aan de Cornelus 
Dopperstraat. 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 foto’s op de volgende pagina. 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 de wijk Bennekel rond 1965 zijn er diverse ingrepen 
en toevoegingen gedaan in het gebied. De meest opvallende en 
ingrijpende zijn:
• De afbouw van het winkelcentrum rond het Franz Leharplein in de jaren 

zeventig. 
• De vervangende nieuwbouw rond de Sibeliuslaan (1985-2005), tussen 

de Holstraat en de Bayeuxlaan (2005), op de hoek van de Bachlaan en de 
Tinelstraat (1995, daar stonden Maycrete woningen)..

• De sloop in 1993 van de RK kerk Maria Middelares (Geenen & Oskam, 
1950-1952) aan de Tinelstraat met de achterliggende kleuterschool 
en gemeenschapshuis, en de vervangende woningbouw ter plaatse 
(1995-1996).

• De verkleining van de RK begraafplaats aan de Kerkhoflaan ten behoeve 
van aanvullende woningbouw in de Componistenbuurt (1997-1998).

• 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 in Bennekel: supermarkt aan 
het Willaertplein (boven) en woningbouw aan de Banstraat e.o. (onder), respectievelijk 1 en 2 
op de kaart op de vorige pagina. 
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bouwblokken

woonbebouwing langs de hoofdstructuur

voorzieningen langs de hoofdstructuur

gestapelde woonbebouwing

verdwenen voorzieningen 

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. De wigvormige structuur van de Bennekelstraat en de Hoogstaat 

met daartussen een fijnmazige verkaveling die met knikken 
de richtingsverdraaiingen opneemt. Ten zuiden en oosten van 
dit wigvormig passtuk ligt een licht uitwaaierend rationeel 
stratenpatroon in noord-zuidrichting (zie tekening hiernaast).

2. Een stevige groene rand aan de zuidzijde (Dommelplantsoen) 
en een aaneenschakeling van kleinere plantsoenen, pleintjes en 
groenstroken als intern motief in de buurten. 

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

wigvormig passtuk en licht waaierend rationeel stratenpatroon 
• Bennekel ligt op de linker oever van de Dommel die ter plaatse een 

grote stompe hoek maakt. Aansluitend op het Dommelplantsoen liggen 
de woonstraten voornamelijk in noord-zuidrichting zodat de woningen 
en tuinen optimaal worden bezond. 

• Bij de aansluiting in het noorden op het oude lint van de Hoogstraat 
- Blaarthemseweg wordt de verkavelingsrichting gedraaid in oost-
westrichting. Daardoor ontstaat een wigvormig passtuk, waar ook een 
paar bedrijfshoven zijn gelegen.

• De meeste woonstraten zijn licht gebogen of verspringen iets ten 
opzichte van elkaar. Daardoor is het perspectief gesloten en wordt de 
ruimte bepaald door de kwaliteit van de bebouwing, straatbomen en 
voortuinen. 

• Langs de dwarstraten in oost-westrichting staan koppen van 
bouwblokken: korte rijtjes en kopgevels ritmeren de straat. 

• In de Bennekelstraat zijn de straatwanden lang. De enige ritmering is 
de herhaling van ramen en deuren. Een tussenliggende ritmering door 
dwarsstraten en kopgevels ontbreekt. De vooroorlogse scholen zijn in de 
straatwand opgenomen en vormen met elkaar geen ensemble. 

Ten oosten van de Bennekelstraat vormt een groot langgerekt plantsoen de 
ruggengraat van de buurt. 
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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 (kerk en scholen).



EINDHOVEN BENNEKEL:  CULTUURHISTORISCHE VERKENNING |  17

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 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.    

• Op de kop van de Bennekelstraat valt de ruimte uiteen en gaat over in 
een winkelplein dat de Bennekelstraat verknoopt met de Hoogstraat (die 
vervolgens leidt naar het centrum van Eindhoven).

• De randen van Bennekel worden gemarkeerd door stedelijke 
hoofdwegen die deel uitmaken van de naoorlogse hoofdstructuur: de 
Boutenslaan (Ring) in het noorden, de Bayeuxlaan in het oosten, de 
Locatellistraat in het zuiden en de Karel de Grotelaan in het westen. 

groenaanleg: Dommelplantsoen aan de rand, interne buurtmotieven 
• Ten westen van de Bennekelstraat ligt een weefsel van groenstroken in 

oost-westrichting op de koppen van de bouwblokken, aangevuld met 
kleine plantsoenen tussen de bouwblokken. 

• Ten oosten van de Bennekelstraat vormt een groot langgerekt plantsoen 
de ruggengraat van de buurt. 

• Het Dommelplantsoen vormt de zuidrand van de wijk: groen en 
lommerrijk. De Locatellistraat is opgenomen in het groen. Het ontwerp 
van het plantsoen met opbouw in voorgrond, doorzicht en achtergrond 
zorgt voor een sterke ruimtewerking met soms spectaculaire belichting 
en doorzichten.

parochiegedachte: overzichtelijke levenskring van woning tot buurt
In het hart van de wijk lag het rooms-katholieke parochiecomplex, 
bestaande uit een kerk, scholen en een paar buurtwinkels. Alleen de 
buurtwinkels aan de Tinelstraat staan er nog (zie tevens § dynamiek). 

Ruimtewerking in het Dommelplantsoen dankzij doorzichten en belichting. 
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langsgevel

kopgevel - schuur - poort

ritmering van de straatlengte

noord: Tinelstraat

oost: Lemmenslaan

zuid: Van Blankenburgstraat

west: Bachlaan

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 Bennekel is een bouwblok van 
eengezinswoningen. De langgerekte bouwblokken zijn twee tot vier keer 
zo lang dan dat ze breed zijn. De oriëntatie ervan is noord-zuid voor een 
optimale bezonning van de woningen en de tuinen. Het bouwblok vormt 
de grondtoon van de wijk, ook al zijn er onderling grote verschillen in 
architectonische en stedebouwkundige uitwerking. Als representatief 
fragment is gekozen voor het buurtje tussen de Tinelstraat en de Van 
Blankenburgstraat.

ritmiek, straatlengtes
• De woonstraten liggen opgespannen tussen twee rechte oost-

weststraten. Beide straten hebben aan de noordzijde langsgevels en 
aan de zuidzijde een reeks kopgevels. Bij de langsgevels vormen de 
voortuintjes met hagen een zoom tussen de bebouwing en de straat. 

• De Tinelstraat heeft een groenstrook met bomen langs de stoep aan 
de noordzijde. De groenstrook benadrukt de lengte van de straat en de 
bomen markeren de dwarsstraten. 

• De reeks kopgevels maakt een stevig ritme in de oost-weststraten. 
De intervallen met terugliggende tuinmuren en bergingen met 
uitgebouwde poort voegen daar een subtiele ruimtelijke gelaagdheid 
aan toe. De groenstrook met bomen zoomt het geheel af. De bomen, 
koppen en poorten maken drie verschillende ritmes en zorgen voor een 
aangenaam afwisselend straatbeeld.  

• De noord-zuidwoonstraten zijn sober. Een kleine voortuin of een stoepje 
vormt de zoom tussen de straat en de woningen. De gespiegelde 
groepering van de woninggevels leidt tot enige ritmering. 

• Versteende voortuinen en smalle stoepen verschralen het straatbeeld. 
• Elke noord-zuidwoonstraat heeft een knik. In de knik ligt een dwarspad 

naar de achtertuinen. Hier wordt het motief uit de oost-weststraten op 
kleine schaal herhaald: een reeks kopgevels met tuinmuren en poorten 
in de intervallen en bomen in een groenstrook. 
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blikvangers en verbijzonderingen
• Kopgevels, schuurtjes en poorten zijn de blikvangers in het straatbeeld. 
• Aan de noordzijde worden de straateindes dichtgezet door de 

bebouwing aan de oost-weststraten. 
• Aan de zuidzijde zijn de straateindes juist open. Het motief met 

kopgevel, tuinmuur en schuurtje met poort wordt ook hier gebruikt, 
maar dan omgebogen de woonstraat in. 

• De verbijzonderingen worden met eenvoudige middelen (kop, 
schuur, poort, muur) maar met veel aandacht voor materiaal, detail en 
positionering gemaakt.

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. Aan de zuidzijde door de groenstroken voor de koppen van de 

bouwblokken en de bomen voor de kopgevels op de straathoeken.
2. Een regelmatige rij bomen aan de noordzijde van de straat staat in de 

stoep en vormt een ruimtelijke scheiding tussen parkeerplaatsen en 
het trottoir. 

3. De voortuinen aan de noordzijde 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 wederopbouw-
architectuur, die weliswaar sober maar met aandacht voor detail en 
variatie is ontworpen.  
4. Grootschalige ritmering aan de zuidzijde met kopgevels, tuinmuren, 

schuur.
5. Kleinschalige ritmering aan de noordzijde met schoorstenen, 

muurdammen en raamkozijnen.
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).

1 2&3 4 5
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6. 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.
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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 kruisende wijkontsluitingen 
((Bennekelstraat, Tinelstraat) met daaromheen de woonbuurten 
(p.16-17).

• De verdraaiende verkavelingsrichting: een wigvormig passtuk met 
ten westen daarvan een rationeel stratenpatroon met weefsel van 
groenstroken en plantsoenen, en ten oosten daarvan een licht 
waaierend stratenpatroon met langgerekt centraal plantsoen (p.15-17).  

• 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, gespiegelde gevelcomposities, uitstekende brandmuren, 
poorten, schoorstenen en bomen het straatbeeld ritmeren;

 – kopgevels, schuurtjes en poorten de blikvangers zijn (p.18-19).
• De (voet)muurtjes, stoeppalen, hagen, bomen en groenstroken als 

intermediaire elementen die de buitenruimte articuleren en verfijnen 
(p.20).

• De zorgvuldig en gevarieerd ontworpen geveldetails, gevelelementen 
en volumeopbouw die de architectuur articuleren en verfijnen (p.20-21).

• De groenstructuur van de wijk inclusief het Dommelplantsoen aan de 
zuidkant ervan (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’, RAAP-
rapport 3398 (2018).

rijksmonumenten
• geen

gemeentelijke monumenten
• geen 

beeldbepalende naoorlogse ensembles en complexen
1. Middenstandsbuurt Beethovenlaan e.o. (1957-1958): als het hart van 

de oostelijke buurt met karakteristieke wit geschilderde gevels en 
rode pannen daken aan weerszijden van een langgerekt plantsoen, 
waarbij de inrichting van de buitenruimte en de vormgeving van de 
architectuur een bijzondere articulatie en verfijning laten zien (p.24).

2. Finse school (1949), Barbaraschool Bennekelstraat 133 hoek 
Nicolaistraat: als redelijk gaaf en tamelijk zeldzaam voorbeeld van 
dit schooltype én als onderdeel van een vooroorlogs scholencluster 
gelegen aan een kruising van wijkontsluitingswegen (p.24).

beeldbepalende naoorlogse ‘losse‘ objecten
3. Entree St. Severinus begraafplaats, Kerkhoflaan z.n.: poort in 

ambachtelijk smeedwerk met flankerende wandsculpturen, gesitueerd 
in de as van een langgerekt plantsoen (p.24).    

4. Winkelstrip Tinelstraat 2-18 (1953-1955): kort rijtje buurtwinkels met 
een pandsgewijze opbouw en gevarieerde architectuur als restant van 
het voormalige parochiecomplex ter plaatse (p.24). 

5. Tribune bij sportveld (1961), Locatellistraat bij 3: redelijk gaaf en 
betrekkelijk zeldzaam voorbeeld van een overdekte sporttribune in de 
lommerrijke parkzoom van het Dommelplantsoen (p.24). 
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Waardering ontwerphandschrift: veel aandacht voor de articulatie, de ritmering en de verfijning van het straatbeeld, de buitenruimte en de architectuur van de rijtjeswoningen. 



24  |  E INDHOVEN BENNEKEL:  CULTUURHISTORISCHE VERKENNING

1. Middenstandsbuurt Beethovenlaan e.o. (1957-1958). 2. Finse School (1949) Bennekelstraat 133, hoek Nicolaïstraat. 4. Winkelstrip Tinelstraat 2-18.

1. Middenstandsbuurt Beethovenlaan e.o. (1957-1958). 3. Entree St. Severinus begraafplaats, Kerkhoflaan z.n. 5. Tribune bij sportveld (1961), Locatellistraat bij 3.
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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‘.

Maak van de parkeerterreinen bij de centrale winkelpleinen een aangename plek van ontvangst.
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Kenmerkende woonstraat in Bennekel. Opeenvolging van kop | lengte | kop gemaakt door rijtjeswoningen, tuinmuren en schuurtjes. De herhaling en ritmiek van bouwvolumes en 
architectonische details schakelen tussen het grote en het kleine in de straat. De verruimde straatuiteinden vormen een ‘entreegebied’ .
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g e r a a d p l e e g d e  b r o n n e n

archief
• Gemeente Eindhoven - Dienst Gemeentewerken: Uitbreidingsplan 

‘Gestel Oost II’ (1952) met partiële herzieningen uit 1954-1955 en 1957-
1958), Uitbreidingsplan ‘Klein Bennekel’ (1955) en Uitbreidingsplan in 
Onderdelen ‘Gagelbosch’ (1962-1963).

internet
• arcgis.com (actuele luchtfoto’s en straatnamenkaarten)
• bing.com/maps (luchtfoto’s vogelvlucht)
• code.waag.org (bouwperiodekaart)
• eindhoven.nl (cultuurhistorische waardenkaart)
• eindhoven-in-beeld.nl
• eindhoven.maps.arcgis.com (monumentenkaart)
• landschapinnl.nl (verstedelijkingskaart)
• rhc-eindhoven.nl (beeldbank)
• topotijdreis.nl (topografische kaarten)
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veertig aandachtswijken, Den Haag 2011
• Keunen, L.J. en B.J.G. van Snippenberg (2018). Het landschap onder de 

stad. Een cultuurhistorisch onderzoek naar de relicten van het prestedelijk 
landschap in het stedelijk gebied van de gemeente Eindhoven, Weesp 2018 
(RAAP-rapport 3398)

• Otten, A. (1991). Philips’ Woningbouw 1900-1990, Zaltbommel 1991
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