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Introductie: dit beeld van een woonstraat is kenmerkend voor het noord-oostelijke deel van Stratum-Oost.
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Stratum-Oost: actuele
straatnamenkaart met begrenzing
van het onderzoeksgebied (bron:
GBK gemeente Eindhoven).
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b asisgegevens
stadsdeel		
wijken		
buurten		
			

: Stratum
: Oud-Stratum / Putten
: Tuindorp / Nieuwe Erven en
Sintenbuurt (Stratum-Oost)

‘De Burgh’		
‘De Nieuwe Erven’
‘Stratum-Oost I’

: Gemeentewerken, febr 1942 – mrt 1942
: Gemeentewerken, jan 1953 – april 1953
: Gemeentewerken, aug 1954 – nov 1954

status gebied
			

: grotendeels gemarkeerd op de
cultuurhistorische waardenkaart

situerin g
Het onderzoeksgebied bevindt zich in het zuidoostelijke stadsdeel
Stratum, en wordt rondom omsloten door stedelijke woonwijken.
De belangrijkste ontsluitingswegen zijn de ring (Piuslaan) en twee
radiale uitvalswegen (Leenderweg en Heezerweg). De begrenzing
wordt gevormd door de volgende straten:
• In het noorden de Sint Odastraat, Petrus Dondersstraat en Geert
Grootelaan.
• In het oosten de Tivolilaan.
• In het zuiden de Heezerweg, Korianderstraat en Kerstrooslaan.
• In het westen de Roostenlaan, Piuslaan, Heezerweg, 1e
Wilakkersstraat en Burghstraat.

Stratum-Oost: actuele luchtfoto met begrenzing van het onderzoeksgebied
(bron: data.eindhoven.nl | zie disclaimer in colofon).
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voo r oo r l ogse on t w i k k e l ing
Het onderzoeksgebied maakte tot 1920 onderdeel uit van de gemeente
Stratum, waarna het opging in de gemeente Eindhoven. Tot de grootschalige verstedelijking in de jaren vijftig was het een agrarisch gebied
met kleine percelen bouwland nabij de buurtschap Stratum, kleine
percelen loofbos in het oosten en grotere regelmatig verkavelde percelen
naaldbos en heide in het zuiden. De ruimtelijke kenmerken waren:
• Een reeks radialen die vanuit de buurtschap Stratum uitwaaieren in
zuidoostelijke richting, met haaks daarop diverse dwarsverbindingen.
• Nauwelijks bebouwing ter plaatse, want die lag vanouds net buiten
het onderzoeksgebied in en tegen de buurtschap Stratum: organische
pandsgewijze groei vanuit de kern langs de uitvalswegen. De eerste
planmatige en complexmatige woningbouw in deze omgeving dateert
uit het interbellum en betreft de Bloemenbuurt direct ten zuiden van
buurtschap (net buiten het onderzoeksgebied).
• Wel in het onderzoeksgebied ligt Het Witte Dorp: een complex van 265

woningen in een tuindorpachtige opzet naar ontwerp van architect W.M.
Dudok uit 1937-1939. Deze aanzet wordt na de oorlog weer opgepakt.
Voor meer informatie over de periode en de relicten (historische tracés)
van vóór de verstedelijking zie het onderzoek ‘Het landschap onder de
stad’, RAAP-rapport 3398 (2018).

naoor l o g se ont w i k k e l in g
Het onderzoeksgebied Stratum-Oost kwam tot stand 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 Stratum-Oost
onderdeel van uitmaakte. Stratum-Oost viel uiteen in drie plangebieden

Stratum-Oost op topografische kaarten uit ca.1929 en 1953. Bron: topotijdreis.nl | zie disclaimer in colofon.
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die in samenhang met elkaar zijn ontworpen door Gemeentewerken:
• het Partieel Uitbreidingsplan ‘De Burgh’, goedgekeurd door de
burgemeester op 26 februari 1942 en vastgesteld door de Commissaris
van de provincie op 18 maart 1942.
• Het Partieel uitbreidingsplan ‘De Nieuwe Erven’, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 26 januari 1953 en vastgesteld door gedeputeerde
Staten op 15 april 1953.
• Het Uitbreidingsplan ‘Stratum-Oost I’, goedgekeurd door de gemeenteraad
op 2 augustus 1954 en vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 10
november 1954.
De uitvoering van Stratum-Oost voltrok zich grotendeels in de eerste helft
van de jaren vijftig. Rond 1955 waren de gebieden tussen de historische
linten van de radialen grotendeels verstedelijkt (zie reeks topografische
kaarten).

Stratum-Oost: topografische kaart uit ca.1963. Bron: topotijdreis.nl | zie disclaimer in colofon

Algemeen Uitbreidingsplan in Hoofdzaak
uit 1946-1951 van J.A. Kuiper: het gebied
Stratum-Oost (zie ellips op de kaart) vormt
onderdeel van één van de vijf ‘bloembladen’
rond de ‘knop‘ van de binnenstad.
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1. Piuslaan
2. Leenderweg
3. Heezerweg
4. Thomas à Kempislaan
5. Petrakerk (G)
6. Opstandingskerk (NH)
7. O.L.Vr. van Fatimakerk (RK)
8. Don Boscokerk (RK)
9. St. Jozefkerk (RK)
10. Witte Dorp

1.

6.

2.

De Uitbreidingsplannen in Onderdelen ‘De Burgh’ (1942), ‘De Nieuwe Erven’ (1953) en ‘Stratum-Oost I’ (1954) samengevoegd in één beeld (toelichting op de volgende pagina).
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k en m e r k en ui t b r eidingsp l annen
De Partiële Uitbreidingsplannen in Onderdelen ‘De Burgh’ (1942), ‘De
Nieuwe Erven’ (1953) en ‘Stratum-Oost I’ (1954) zijn op de vorige pagina
aan elkaar gemonteerd. De belangrijkste plankenmerken zijn ontleend aan
de bijbehorende toelichtingen en aangevuld met eigen observaties.
• In de planopzet worden de bestaande tracés van de Leenderweg,
Heezerweg, Roostenlaan, Korianderstraat, Sint Gerlachstraat, G.
Grootelaan, 1e Wilakkersstraat en Burghstraat geïntegreerd.
• De ring (Piuslaan) en de radiaal (Leenderweg) vormen de kruisende
hoofdverbindingen van deze wijk met de rest van de stad. Daar zijn ook
de protestantse kerken gesitueerd vanwege de goede bereikbaarheid
vanuit de stad: de gereformeerde Petrakerk aan de Heggeranklaan 1
(architecten Geenen & Oskam, 1956) en de hervormde Opstandingskerk
aan de Alpenroosstraat 11 (architect W. Bruin, 1955).
• De centrale hartader (Heezerweg) is de belangrijkste interne
ontsluitingsroute met winkelvoorzieningen en – in de flank daarvan –
drie RK parochiecentra. De RK parochiegedachte is leidend geweest voor
de opbouw van het plangebied. De parochie is een eenheid van circa
vijfduizend gelovigen rond een centraal gesitueerde kerk met scholen.
Ze liggen in de flank van de Heezerweg, met van noord naar zuid:
–– De O.L.Vr. van Fatimakerk aan het Servaasplein 3 (architecten J.C. van
Buijtenen & B. Clement, 1949-1950), met aansluitend schoolgebouwen
aan de St. Adrianusstraat 64 en de Piuslaan 68-70.
–– De Don Boscokerk aan het Mimosaplein 2 (architect C.H. de Bever,
1950), met de scholen aan het Mimosaplein 1 en de Mimosalaan 28.
–– De Sint Jozefkerk aan de Heezerweg 337 (architect F.C. de Bever 19391941), met de scholen aan de Heezerweg en Rector Baptistlaan. Deze
kerk was eind jaren twintig nog gedacht in de flankerende Tivolibuurt.
• De structurele hoofdopzet van het plangebied wordt aldus bepaald
door een stramien van uitwaaierende (historische) radialen en
haaks kruisende gordelwegen. Deze brede hoofdontsluitingen met
laanbeplanting markeren de verschillende woonbuurten: de Nieuwe
Erven en de Sintenbuurt binnen en buiten de ring.

• Deze woonbuurten hebben een verkeersluwe opzet waarin het
tuindorpidioom doorklinkt: korte geknikte woonstraten, geknepen
straatuiteinden, besloten straatbeelden, pleinvorming, wigvormige
plantsoenen, terloops zicht op bijzondere bebouwing (een voortzetting
van het vooroorlogse verkavelingsprincipe van het Witte Dorp). Specifiek
voor De Nieuwe Erven is de waaierstructuur met doorgaand groen (Pot,
Pot-Keegstra & Schaling, 1952) en de integratie van portiekflats tussen
de eengezinswoningen (De Graaf, 1955): zie § structuurbeeld fragment.
• De woonbebouwing bestaat verder grotendeels uit rijen
eengezinswoningen in (vrijwel) gesloten bouwblokken met private
achtertuinen op het binnenterrein, en schuurtjes cq. achterompaden in
de open hoeken. De langgerekte bouwblokken liggen optimaal op de
zon. Twee of drie bouwblokken vormen samen een carré.
• De bebouwingsvoorschriften bij de uitbreidingsplannen gaan uit van
traditionele bouw (bakstenen gevels, pannen zadeldaken) en zijn
gericht op het bouwblok cq. de straat als architectonische eenheid.
Eveneens voorgeschreven als erfscheiding is het principe van een laag
voetmuurtjes (beton of baksteen, 0,3 m.) in combinatie met een haag of
pilaster (0,7 meter).
• Het generieke bebouwingsbeeld van rijtjes eengezinswoningen
wordt sporadisch verlevendigd door blokjes gestapelde woningbouw
en blokjes met winkels voor dagelijkse levensbehoeften met
bovenwoningen. Deze ‘bijzondere’ blokjes staan veelal aan de
buitenzijde van de woonbuurten langs de ontsluitingswegen: Piuslaan,
Bonifaciuslaan hoek Piuslaan, Heezerweg hoek Korianderstraat,
Heezerweg hoek Tivolilaan en de St. Gerlachstraat.
• Het generieke structuurbeeld van min of meer haaks kruisende straten
wordt in het hart van de wijk verlevendigd door de diagonale Thomas a
Kempislaan. Het slingerende tracé heeft geen prestedelijke oorsprong
maar was bedoeld om de Nieuwe Erven rechtstreeks en op een
aangename manier te verbinden met het Bonifaciuspark: een rustige en
groene sfeer die tevens geschikt was voor een reeks schoolgebouwen.
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oo r sp r on k e l i j k b ee l d

Enkele foto’s van de wijk kort na de oplevering. Mimosastraat in De Nieuwe Erven in zuidelijke richting naar de Don Boscokerk (links) en rijtje nog bestaande middenstandswoningen aan de St.
Jansweg uit 1950 (rechts). Bron: Bevers 1958 en Eindhoveninbeeld.com | zie disclaimer in colofon.
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Enkele foto’s van de wijk kort na de oplevering. De NH Opstandingskerk uit 1955 aan de Alpenroosstraat 11 (links) en de gereformeerde Petrakerk uit 1956 aan de Heggeranklaan (rechts).
Beide kerkgebouwen staan er anno 2019 nog. Bron: Eindhoveninbeeld.com | zie disclaimer in colofon.
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Kaart van Stratum-Oost met bouwperiodes gebaseerd op BAG gegevens. De bebouwing uit de wederopbouwperiode is geel. De vooroorlogse bebouwing is oranje. 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 colofon.
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r e c en t e d y na m ie k
Na de voltooiing van ‘Stratum-Oost’ rond 1960 was er tot de eeuwwisseling
weinig bouwactiviteit. Daarna kwam de dynamiek op gang:
1. Sloop van de Jozefkerk m.u.v. de toren en de pastorie (2010), en meer
recent de herontwikkeling van de Don Boscokerk e.o..
2. Bouw van een appartementenblok met restaurant op de hoek van de
Tivolilaan en St. Wirostraat 6-32 (1998), een complex patiowoningen aan
St. Wirostraat 1-11 (2006).

3. Ombouw van een schoolgebouw tot bedrijvenverzamelgebouw op de
hoek Piuslaan 70 en St. Hubertusstraat 55-59 (2009).
4. Sloop van schoolgebouwen en vervangen door appartementengebouwen aan de Thomas a Kempislaan 19-21 (2005) en 53-85 (2008).
5. Bouw van een gezondheidscentrum aan de St. Lidwinastraat 4;6 (2007).
6. Transformatie Boulevard Zuid.
7. Herinrichting diverse straten.

1. De grotendeels gesloopte Jozefkerk.

4. Appartementenblok aan de Thomas a Kempislaan.

6. De gemoderniseerde Boulevard Zuid met parkeerterrein.

2. Appartementen en (rechts in de verte) patiowoningen aan
weerszijden van de Sint Wirostraat.

5. Gezondheidscentrum aan de St. Lidwinastraat.

7. Willekeurig voorbeeld van een heringerichte straat.
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bouwblokken
woonbebouwing langs de hoofdstructuur
voorzieningen langs de hoofdstructuur
gestapelde woonbebouwing
verdwenen voorzieningen
garages
bedrijven en werkplaatsen

A.

hoofdgroenstructuur
lintbebouwing

De Burgh

fragment (zie pagina 18-20)

B.

B o n i f a c i us p a r k
C

Stratum

Oost

D.

E.
Nieuwe
Erven

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.16.
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s t r u c t uu r ana ly se w i j k
De hoofdstructuur van de wijk wordt in hoofdzaak gevormd door:
1. Een stramien van licht uitwaaierende (historische) radialen en haaks
kruisende gordelwegen. Het stratenpatroon van de buurten binnen
dit stramien buigt zich langs en om interne motieven.
2. Een aaneenschakeling van groenstroken en indrukwekkende
straatbomen binnen de buurten richting het Sint Bonifaciuspark.
3. De parochiegedachte waarin de overzichtelijke levenskring van
de gezinswoning, de woonstraat, het buurtje en de parochiekern
centraal staat.

uitwaaierend stramien en interne motieven
De drie buurten liggen aan weerszijden van de noordwest - zuidoost
lopende Heezerweg; de historische verbindingsroute tussen Stratum
en Heeze. De bebouwing aan de Heezerweg is - op de winkelstrook
‘Boulevard Zuid’ na - vooroorlogs, en de buurten daarachter grotendeels
naoorlogs. De bouwblokken met eengezinswoningen liggen met hun
lange zijden voornamelijk evenwijdig aan de Heezerweg.
De Burgh
• De woonblokken en –straten liggen evenwijdig aan de Heezerweg. Alle
straateindes in deze buurt zijn gesloten. De bebouwing vangt altijd de
blik op, en bomen volgen de lengte van de straat. Haaks op dit patroon
lopen twee laantjes van de Heezerweg naar het Glorieuxpark.
• Het noordelijke laantje (Wilakkersstraat) heeft halverwege een vijfzijdig
plantsoen dat de richtingverdraaiing van de bouwblokken naar de
Petrus Dondersstraat aanzet (A op de tekening). De Petrus Dondersstraat
buigt om het Glorieuxpark (voormalige landgoed De Burgh).
• Het zuidelijke laantje is een samenstelling van twee straten (Sint
Servaasweg, Sint Jansweg) die iets van elkaar verspringen waardoor
ruimte ontstaat voor het Servaasplein en de O.L.Vr. van Fatimakerk. Dit
rooms-katholieke parochiecomplex met kerk en scholen schuift erin,

waarbij de overhoeks geplaatste kerk in het blikveld staat van de Sint
Servaas- en Sint Jansweg. Groenstroken verbreden de straatruimte
richting de kerk die achter het Servaasplein staat.
Stratum Oost
• Ook in deze buurt zijn de straateindes gesloten door boomplukken of
bebouwing. Door de grote bomen en de vrij korte straatruimtes is het
ruimtebeeld besloten, wordt het licht gefilterd en krijgt de straat een
lommerrijke sfeer. Deze buurt kent drie interne motieven.
–– In het noordelijke deel waaieren de woonblokken en –straten licht
omdat de Thomas à Kempislaan een diagonale verbinding vormt
tussen de Heezerweg en het Sint Bonifaciuspark. De straten geren
enigszins en de restruimte wordt ingevuld door een groenstrook met
boomgroepen. Op de knikpunten in de verkaveling liggen scholen of
andere bijzondere gebouwen als blikvangers (C op de tekening).
–– In het midden van de buurt loopt de brede Sint Gerlachstraat met
een groenstrook over de hele lengte. Deze straat heeft als enige
een open straateindes richting Bonifaciuspark en Korianderstraat.
De traditionalistische architectuur van de portiekwoningen (flauw
hellende kappen, grote getoogde portieken, betonnen hoekblokken)
geeft de straat een ‘boerse’ monumentaliteit (D op de tekening).
–– In het zuidelijke deel van de buurt wordt de verkaveling uitgezet
vanuit de Sint Gerlachstraat. Aan de zuidkant omzomen de koppen
van de woonblokken een groenstrook, die tevens een (voormalig)
parochiecomplex omzoomt: de Sint Jozefkerk met scholen. Dit
parochiecomplex schuift in de zichtlijn van de Heezerweg en de
Tivolilaan, en is zo letterlijk een blikvanger van Stratum Oost.
Nieuwe Erven (zie tevens fragmentanalyse p.18-20)
• De buurt tussen de Heezerweg en de Leenderweg heeft een
waaiervormig patroon van woonblokken en -straten (verder op p.17).
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kerk
school
hoofdinfrastructuur
wijkinfrastructuur
buurtinfrastructuur
buurt (ruimtelijk samenhangend geheel)
hoofdgroenstructuur

Gemeenschappelijke tuinen tussen de portiekblokken
met daarachter de eengezinswoningen en de kerk.

Functionele hoofdstructuur van de wijk: de tekening toont de wegenstructuur, de hoofdgroenstructuur, de buurten en de
parochiekernen met de kerken en de scholen.

De volwassen bomen rijzen boven de bebouwing uit.
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s t r u c t uu r ana ly se w i j k

( ve r vo l g )

• De verkaveling is zo uitgewerkt dat de woonstraten parallel lopen,
en de straten dwars daarop licht buigen. De maatverschillen zijn
elegant verwerkt in de variërende maat van achtertuinen en
gemeenschappelijke tuinen tussen de portiekblokken.
• De afwisseling van stroken portiekflats en blokken eengezinswoningen
levert een bijzondere reeks ruimtes en doorzichten op. Kerken en
scholen liggen in de rand, achter een scherm van bomen en aan het
einde van de gebogen dwarsstraten.

groenstroken, straatbomen en Sint Bonifaciuspark.
• Groenstroken en gemeenschappelijke tuinen vormen de ruimtelijke
motieven in het stratenpatroon van de buurtjes.
• De volwassen bomen rijzen boven de bebouwing uit. De bomen dragen
het ruimtebeeld.
• Het Sint Bonifaciuspark (Fontaine 1958) sluit aan op de buurten: een
ontwerp met karakteristieke schuine lijnen, een speelweide, een
overstortvijver met treurwilg, boomrijen (essen) en boomgroepen
(populieren, kastanjes).
parochiegedachte: overzichtelijke levenskring van woning tot buurt
• De wijk Stratum Oost is vanouds opgebouwd uit drie roomskatholieke parochies: twee ten oosten en één ten westen van de
hartader Heezerweg. Alle parochies hebben een centrale kern met een
parochiekerk en schoolgebouwen. De oudste St. Jozefparochie was
oorspronkelijk gedacht in de vooroorlogse buurt Tivoli maar werd rond
1940 gebouwd op de huidige plek: een vrijwel gesloten bouwblok met
schoolgebouwen en een klooster rond de (gesloopte) kerk. De twee
jongere parochiekernen bestaan daarentegen uit een verzameling
solitaire gebouwen rond een openbare pleinruimte. De woningen rond
de parochiekernen zijn gegroepeerd in kleine blokjes, veelal in de vorm
van een carré van drie bouwblokken met flankerende groenstrook en/of
plantsoen.

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.
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s t r u c t uu r ana ly se f r ag m en t
Als fragment is gekozen voor het noordwestelijk deel van de meest
onderscheidende buurt De Nieuwe Erven. De generieke ‘bouwsteen‘ van
het carrévormige bouwblok met eengezinswoningen is - in verschillende
gedaantes - immers al geanalyseerd in de fragmenten van de wijken
Doornakkers, Burghplan en Bennekel (zie de betreffende rapporten).

ritmiek straatlengtes
• De waaiervorm van De Nieuwe Erven is bijzonder uitgewerkt in de
verkaveling en de groepering van de woningtypes. Drie blokken met
eengezinswoningen liggen tussen groenstroken met portiekflats.
Twee blokken worden aan de noordzijde afgesloten door een rijtje
garages met uitkragend dak op ranke kolommen. Aan weerszijden
daarvan staat een grote boom, met daarachter de kopgevel van de
rij eengezinswoningen. Op de kop van het derde bouwblok staat
de Petrakerk met de zijgevel naar de Bosranklaan en de voorgevel
geflankeerd door twee bomen aan een klein plantsoen/plein.
• Het profiel van de dwarsstraten is asymmetrisch, gelaagd en luchtig.
De ruimte gaat door in de tuinen tussen de flats en achter de lage
garages. Daar zijn de bomen van de volgende dwarsstraat en de toren
van de kerk te zien. De rustige en traditionele woonstraatjes zijn als het
ware ingelegd in een open en gelaagde verkaveling. De hoogte wordt
gemaakt met portiekflats en grote, grillig gevormde bomen. De laagte
wordt gemaakt door de grasvelden tussen de flats, de hagen en de
garageblokken. Deze reeks wordt twee keer herhaald.
• Het zuidoostelijke deel van De Nieuwe Erven valt buiten deze
fragmentanalyse: stevig aangetast door het slopen van anderhalf
blok eengezinswoningen voor de uitbreiding van de ‘Boulevard
Zuid’ (winkelcentrum met parkeerterrein). In de architectonische en
stedenbouwkundige uitwerking van deze herontwikkeling is weinig
opgepakt van de zorgvuldige en karakteristieke manier waarop grote en
kleine onderdelen met elkaar een bijzondere ruimte maken.

langsgevel

noordwest: Piuslaan

kopgevel - schuur - poort

noordoost: Bosranklaan

ritmering van de straatlengte

zuidoost: Cydonialaan
zuidwest: Heggeranklaan/Mimosalaan
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blikvangers en verbijzondering
In de Heggeranklaan wordt het ruimtelijke ‘spektakel’ - zoals beschreven
op de vorige pagina - aan elkaar geschakeld door de lichte knikken in
de straat. Deze aaneenschakeling is hiernaast verbeeld op een bewerkte
kaart en op de volgende pagina op een bewerkte foto. Het gaat om de
opeenvolging van:
• Afwisselend hoge en lage woonbebouwing langs de straat.
• Scholen en kerk tegenover de dwarsstraten en op de kop van de straat.
• ‘Overstekende’ boomgroepen bij de dwarsstraten en op de kop van de
straat.
• De kerktoren en de kerk aan het eind van de straat.
• De bomen filteren het licht. Waar geen bomen zijn wordt de bebouwing
sterker aangelicht. Waar boomgroepen staan wordt de straatruimte door
de boomkronen overhuifd: de straat wordt een ‘interieur’.
• De grote en grillige vorm van de bomen en de expressieve vorm van de
kerken contrasteren met de regelmaat van de woonbebouwing en de
school.
• Met eenvoudige middelen en een slim doordachte compositie wordt
de straat tot een opeenvolging en aaneenschakeling van verschillende
ruimtes.
woonbebouwing
bomen
blikvangers
blikrichting
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s t r u c t uu r ana ly se f r ag m en t

( ve r vo l g )

architectonische verfijning / articulatie
• De ritmering, groepering en beëindiging van de straat wordt
bekrachtigd en verfijnd in de inrichting van de buitenruimte.
1. In De Nieuwe Erven vooral door de enorme bomen die de ruimte
compartimenteren en het licht filteren. Alleen de kerktoren komt er
bovenuit.
2. De ruwe schors, grillige takken en lichte open boomkroon vormen
een sprekend contrast met de eenvoud en regelmaat van de
woonbebouwing.
• 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. Het ruimtebeeld is beweeglijk dankzij de lichte knikken in de straat
en de afwisseling van hoge en lage gootlijnen. De hoge gootlijn van
de portiekblokken heeft een overstek en gootklossen. De lage en
rechte gootlijn van de rijtjeswoningen bevindt zich onder een lang en
gesloten dakvlak met schoorstenen.
4. Het beweeglijke ruimtebeeld wordt ook versterkt door de afwisseling
van verticale vlakken metselwerk in de portiekblokken en een
horizontaal vlak metselwerk in de rijtjeswoningen.
5. De expressieve en gesloten vormgeving van de kerkgebouwen zetten
een ‘punt’ cq. beeldmerk aan het begin en eind 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).

1.

2.

3/4.

5.
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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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waa r de r ing
ontwerphandschrift
Het stedenbouwkundige en architectonische handschrift van de wijk:
• De meervoudige parochiale hoofdopzet van de wijk met een parochiecentrum (kerk, scholen en/of buurtwinkels als bouwblok of rond een
plein) als belangrijkste interne motief van een buurt (p.16-17).
• Ten noorden van de Heezerweg: stramien van radialen, haaks
kruisende gordelwegen, woonstraten die met de Heezerweg
meebuigen en -knikken en grote variatie aan interne motieven zoals
een laan, plantsoen, parochiekern (p.14-15). Het bouwblok met
eengezinswoningen is hier de belangrijkste bouwsteen: de generieke
samenstelling en de specifieke variatie van deze bouwsteen zijn
geanalyseerd in de fragmenten van de wijken Doornakkers, Burghplan
en Bennekel (zie hiervoor de betreffende rapporten).
• Ten zuiden van de Heezerweg (De Nieuwe Erven): het waaiervormige
stratenpatroon, het gelaagde en beweeglijke ruimtebeeld, de
opeenvolging en aaneenschakeling van verschillende ruimtes, de
betekenis en positie daarin van o.a. kopgevels, garageblokken, kerken en
bomen (zie p.18-20).
• 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
1. Complex Het Witte Dorp (265 woningen), architect W.M. Dudok 19371939 (monumentnummer 518748: tevens beschermd stadsgezicht), o.a.
als vroeg voorbeeld van projectontwikkeling, vanwege de typologie van
de rijtjeswoningen, de bijzondere architectuur naar ontwerp van Dudok
en de ensemblewaarde van de stedenbouwkundig en architectonisch
samenhangende buurt (p.24).
gemeentelijke monumenten
2. Heezerweg 347, RK Meisjesschool Sint Jozef, architect F.C. de Beer 1938,
o.a. vanwege de geknikte hoofdvorm achter een voorplein op een
stedenbouwkundig markant punt én als onderdeel van een voormalig
rooms-katholiek parochiecomplex (p.24).
3. Rector Baptistlaan 21, RK Jongensschool, arch. M. van Beek 1940 en
1955, o.a. vanwege de architectonische ontwerpkwaliteiten en als
onderdeel van een voormalig rooms-katholiek parochiecomplex (p.25).
4. Mimosaplein 2, RK Don Boscokerk, architect C.H. de Bever 1950,
o.a. vanwege de uitgekiende situering ervan in het uitwaaierende
stratenpatroon van De Nieuwe Erven en vanwege de herkenbare
traditionalistische typologie en architectuur (p.25).
beeldbepalende naoorlogse ensembles, complexen en objecten
5. Mimosaplein 1, RK Meisjesschool St. Marguarita, 1956, o.a. vanwege
de herkenbaarheid als school, de verzorgde traditionalistische
wederopbouwarchitectuur, de markante hoeksituering aan een plein en
de ensemblewaarde met kerk en buurtwinkels (p.25).
6. Heezerweg 337, klokkentoren van de gesloopte RK Sint Jozefkerk
(‘Tivolikerk’), architect De Beer 1939-1941: als relict en beeldmerk van
een gemuteerd parochiecomplex in traditionele architectuur (p.25).
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7. Heggeranklaan 1, voormalige gereformeerde Petrakerk, architecten
Geenen & Oskam 1956 (thans opleidingscentrum), o.a. vanwege
de architectonische kwaliteiten van het innovatieve ontwerp en de
uitgekiende situering ervan in het uitwaaierende stratenpatroon van De
Nieuwe Erven (p.25).
8. Servaasplein 3, RK O.L.Vr. van Fatimakerk, architecten J.C. van Buijtenen
& B. Clement 1949-1950 (sinds 2004 aan de eredienst onttrokken
en sindsdien Chinese Christian Church), o.a. als beeldbepalend en
uitgekiend gesitueerd ankerpunt in het noordwestelijke deel van
Stratum Oost en vanwege de herkenbare traditionalistische typologie en
architectuur (p.25).
9. Alpenroosstraat 11, NH Opstandingskerk, architect W. Bruin 1955
(sinds 1998 in gebruik als Koptisch Orthodoxe kerk), o.a. vanwege de
architectonische kwaliteiten van het innovatieve ontwerp en de kwaliteit
en attentiewaarde van de beeldende kunst op de kopgevel (p.26).
10. Heezerweg 345, kloosterkapel Zusters van Liefde (thans kantoor),
1940, o.a. vanwege de herkenbaarheid als klooster, de verzorgde
traditionalistische architectuur en als onderdeel van een voormalig
rooms-katholiek parochiecentrum, prominent gesitueerd aan de
Heezerweg (p.26).
11. Piuslaan 68, RK St. Gertrudisschool, o.a. als onderdeel van het roomskatholieke parochiecomplex aan het Servaasplein en vanwege de
zichtbaarheid ervan aan de stedelijke ringweg (p.26).
12. De buurt De Nieuwe Erven uit de jaren vijftig, o.a. vanwege de
stedenbouwkundige en architectonische uitwerking van het
waaiervormige stratenpatroon en de bijzondere betekenis en markante
positie van de bomen en voorzieningen daarin (p.18-20 en 26).

13. Het Sint Bonifaciuspark als groene buffer tussen twee wijken met
de voor F. Fontaine karakteristieke schuine lijnen, speelweide, vijver
en bomen in rijen en groepjes. Nader onderzoek naar de specifieke
waarden ervan gewenst (p.26).
14. St. Jansweg 1-33 en 2-36: middenstandwoningen aan weerszijden
van de straat gesitueerd op souterrain (1950), o.a. vanwege de statige
woningtypologie en de bijzondere ontwerpkwaliteiten van de
traditionalistische architectuur (p.26).
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1. Het Witte Dorp van Dudok (RM en beschermd gezicht).

2. Heezerweg 347: vml. Meisjesschool (GM).

Waardering ontwerphandschrift: veel aandacht voor de articulatie, de ritmering en de verfijning van het straatbeeld,
de buitenruimte en de architectuur.
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3. Rector Baptistlaan 21: vml. Jongensschool (GM).

5. Mimosaplein 1: vml. Meisjesschool (beeldbepalend).

7. Heggeranklaan 1: herbestemde gereformeerde Petrakerk.

4. Mimosaplein 2: Don Boscokerk (GM).

6. Heezerweg 337: behouden klokkentoren van de Jozefkerk.

8. Servaasplein 3: vml. O.L.Vr. van Fatimakerk.
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9. Alpenroostraat 11: vml. NH Opstandingskerk.

11. Piuslaan 68: schoolgebouw.

13. Bonifaciuspark.

10. Heezerweg 345: vml. klooster / -kapel.

12. Stratum-Oost, De Nieuwe Erven: Hoplaan en Mimosalaan.

14. St. Jansweg 2-36 en 1-33 (1950).
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aan b eve l ingen
Zie hiervoor het separate document ‘Cultuurhistorische verkenning naoorlogse wijken: aandachtspunten en aanbevelingen‘.

Zorg er bij de herinrichting van straten voor dat de bestaande straatbomen blijven óf dat er ruimte komt voor nieuwe straatbomen. Ze ‘dragen’ immers in belangrijke mate het ruimtebeeld.
Betrek bij de herinrichting de oorspronkelijke beplantingsplannen.
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Kenmerkende asymmetrische woonstraat in Stratum-Oost. De herhaling van plantvakken, bomen, muurdammen, dakkapellen en schoorstenen ritmeren de buitenruimte en het gevelbeeld.
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