• Inleiding
•
•

De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft als doel:

•

“het behoud en bescherming van het stedenbouwkundige en architectonische erfgoed van de wederopbouwperiode van Eindhoven uit de periode 1940-1965 en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

•

De uitvoering van de doelstelling geschiedt door het beschrijven van de wederopbouwpanden en de wederopbouwwijken.

•

De beschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende onderdelen:

•

Cultuurhistorisch

•

Architectuurhistorisch

•

Bouwhistorisch

•

Stedenbouwkundig

•

De wijken hebben in de beschrijving op die onderdelen een waardeoordeel gekregen zoals in het volgend hoofdstuk is beschreven.

•
•

De gemeente heeft nieuw beleid met betrekking tot Welstand en dit beschreven in de nota “Welstandsvrij………… tenzij “ met als bijlage een welstandskaart waarop
wijken staan aangegeven die vallen onder de term “ niet welstandsvrij”.

•

De Stichting is van mening dat Eindhoven een aantal wederopbouwwijken bezit die niet op de kaart staan aangegeven maar die zeker moeten vallen onder de term
“niet welstandsvrij”. Ook veel gebouwen bezitten, zeker tegen de achtergrond van de tijd, een bijzondere detaillering.

•
•

Deze beschrijvingen van de wijken zijn niet uitputtend, maar in het kader van de nota “Welstandsvrij………… tenzij “ noodzakelijk.

•

De Stichting wil de beschrijvingen van de wijken aanbieden aan de gemeente met het verzoek de waarde oordelen te betrekkien bij het welstandsbeleid. Deze
beschrijvingen moeten voor een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aanleiding zijn, voordat een beoordeling van een nieuw voornemen wordt vastgelegd, eerst ter
plaatse te gaan kijken.

•

Ook worden de beschrijvingen ter beschikking gesteld van de eigenaren van de panden, zowel particulieren als de woningcorporaties.

•

Zo doende hoopt de Stichting betrokken te worden bij de welstandsbeoordelingen of anderszins te participeren bij een welstandstoets.

•
•

Ir. H. van Helmond, voorzitter.

Gebruikte terminologie
De parochiegedachte:
Vooral in Zuid- Nederland is de wijkopzet volgens de parochiegedachte na de eerste wereldoorlog veelvuldig toegepast. Als basis
voor de aanleg van een wijk werd de kerk gebouwd. De maximale grootte van een wijk was in feite afhankelijk van de grootte van een
parochie. Bij de kerk werden scholen en winkels gebouwd. De (gelovige) gemeenschapsvorming was hierbij het uitgangspunt. Na
1945 werd de parochiegedachte vervangen door, maar vaak gecombineerd met de wijkgedachte.
De wijkgedachte:
Het na-oorlogse bouwen wordt enige tijd gekenmerkt door het idee om stedelijke (ook landelijke) nieuwbouwgebieden volgens een
vast stramien te organiseren. Dit wordt vormgegeven door de verschillende aspecten van het maatschappelijke en culturele leven te
respecteren en dit voorál voor zover zij een stedenbouwkundige uitdrukking vinden (studiegroep Bos , De stad der toekomst, de
toekomst der stad (1946). De wijk moet passen in de hiërarchie van “woning, buurt, wijk, stadsdeel, stad”. De wijk dient een
weerspiegeling te zijn van de bevolking die er woont. De gemeenschapsvorming is een van de belangrijkste pijlers onder dit denken.
Dit alles kan zichtbaar worden in de aantallen huur- en koopwoningen, de vrijstaande woningen en de etagewoningen. Scholen, een
wijkcentrum, een bibliotheek, maar ook de kerk, en (groene) ruimte om te ontspannen passen in deze theorie. Door de opkomende
individualisering werd het wijkgedachtemodel halverwege de jaren ‘60 verlaten.
Zeer hoge monumentwaarde (categorie 1): Er is sprake van zeer hoge monumentwaarde als een gebouw of cluster van gebouwen op
de lijst van nationale of gemeentelijke monumenten is geplaatst.
Hoge monumentwaarde (categorie 2): Er is sprake van hoge monumentwaarde als een gebouw of cluster van gebouwen naar de
mening van de SBWEE de moeite waard is om beschermd te worden. Aanvraag voor een monumentenstatus zal worden overwogen.
Grootschalige verbouwingen of sloop zullen niet worden geaccepteerd. Overleg met de eigenaar/woningbouwvereniging/gemeente
dient dan plaats te vinden. Zo nodig zal een eventuele nieuwbouw of herbouw worden aangevochten.
Lage monumentwaarde (categorie 3) : Er is sprake van lage monumentwaarde als een gebouw of cluster van gebouwen naar de
mening van de SBWEE karakteristiek is en betekenis heeft voor de wederopbouwarchitectuur. Wij zullen (na extra intern onderzoek)
in overleg treden met de eigenaar/ opdrachtgever om de waarde van het object te verduidelijken en te vragen die waarden te
respecteren. Eventueel zullen we ook protest aantekenen als sprake zal zijn van vernietiging van monumentale waarden.
Indifferente waarde (categorie 4) : Er is sprake van indifferente monumentwaarde als een gebouw of cluster van gebouwen naar de
mening van de SBWEE een middelmatige, gebruikelijke of lage kwaliteit bezit. Maar let op: Toch kan ook hier sprake zijn van enige
monumentwaarde, vooral als die door ensemblewerking en bouwvariatie in gevels en details wordt verhoogd.

WEDEROPBOUWWIJKEN EINDHOVEN
1946 – 1964
1.
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4.
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8.
9.
10.
11.
12.

Doornakkers (1946 / 1954)
Bennekel, Rapelenburg (1947 / 1955)
Het Ven (1948)
Lievendaal (1949 / 1957)
Strijp-R (1949)
Strijp-T (1949)
Tuindorp (1949 / 1953)
Schuttersbosch (1950 / 1958)
Genneperzijde (1950 / 1958)
Woensel-West (1950)
Sintenbuurt (1950 / 1955)
Schrijversbuurt (1950 / 1957)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Blaarthem (1952 / 1961)
Burghplan (1953 / 1958)
Stratum Zuid (1954 / 1959
Hagenkamp, Oude Spoorbaan (1955 / 1959)
De Nieuwe Erven (1957)
Genderdal (1957 / 1960)
Kronehoef (1957 / 1961)
Campus TUe (1957)
Prinsejagt (1959 / 1961)
Mensfort (1960 / 1962)
Begijnenbroek (1960 / 1965)
Oude Gracht (1961 / 1965)
Rapenland (1964)

13. De Hapert / Limbeek (1950 / 1961)

13

Situatie
1950

Limbeek-noord
(de Hapert) en
Limbeek-zuid
(1950-1961)

Juli 1950

De Hapert –
Limbeek Noord

Limbeek Zuid

Belangrijkste
ontsluitingen en
natuurlijke
gesteldheid in De
Hapert / Limbeek

Wederopbouwarchitectuur

WIJKGRENZEN
GROEN
WATER
ARCHITECTUUR:
LAAGBOUW W.O.
HOOGBOUW W.O.
BOUW VÓÓR 1940
BOUW NA 1940
GEM.- RIJKSMONUMENT

1958

Complex Marconilaan,
Johannes van der Waalsweg
en ‘s-Gravesandestraat.
Stedenbouwkundig:
Het robuuste appartementencomplex aan de
Rondweg heeft stedelijke allure. Het vormt
aan drie zijden een afsluitende wand
(Marconilaan, Johannes van der Waalsweg en
‘s-Gravesandestraat). Een grote groene ruimte
centraal binnen deze bebouwing brengt rust
en ontspanning. In het verlengde van de flat
aan de Marconilaan is een tweede, identieke
flat gebouwd. Samen sluiten zij de HapertLimbeekt geheel af van de drukke Rondweg.
Architectuur:
Vier verdiepingen tellend
appartementsgebouw onder platdak, balkons
aan de buitenzijden. Breed overstek.
Opvallende hoekconstructies in afwijkende
kleur. Aansluitende witte omlijsting om de
drie grote vensters versterken de verticale
lijnen. Bovenverdiepingen hebben een
dakterras. Wegens het ontbreken van liften in
het gebouw is onder de dakconstructie een
verhuistakel voor elke woning aangebracht.
De flats zijn voorbeelden van de
wederopbouwarchitectuur.

Zes flatgebouwen in het
middengebied
Stedenbouwkundig:
Het centrale gebied in Limbeek-noord wordt
omsloten door de spoorbaan, de flats aan de
Marconilaan en de (vooroorlogse)
Lijmbeekstraat. In dit gebied zijn op een
regelmatige afstand zes parallel staande
flatgebouwen gezet, rondom ruim voorzien
van groen.
Door de groene omgeving wordt het aantal
flats niet als te groot ervaren. Er is juist een
plek van rust ontstaan.

Swammerdamstraat

Van Swindenstraat

Architectuur:
Portiekflats van vier verdiepingen onder
platdak, balkons aan de buitenzijden. De
vensters en balkons van zes appartementen
zijn door middel van kolommen visueel aan
elkaar verbonden. Breed overstek. De
bovenverdiepingen hebben geen balkon maar
een dakterras. Wegens het ontbreken van
liften (de flats hebben een centraal
trappenhuis) in het gebouw is onder de
dakconstructie een verhuistakel voor elke
woning aangebracht. De flats hebben door de
witte kolommen, de variatie in vensters en
de witte accenten aan beide zijden een fris en
afwisselend uiterlijk. Ze zijn typische
voorbeelden van de wederopbouwarchitectuur.

Duplex- en
bejaardenwoningen

Stedenbouwkundig:
Het merendeel van de laagbouw
bestaat in de wijk uit duplex- en
bejaardenwoningen. De
woningen in de Metiusstraat
staan orthogenaal ten opzichte
van de flatgebouwen in het
middengebied. Daardoor hebben
zij ook uitzicht op het ruime
groen tussen die flatbebouwing.

Anthony van Leeuwenhoeklaan
Metiuslaan
Anthony van Leeuwenhoeklaan

Nobelstraat

Architectuur:
Duplexwoningen werden
gebouwd vanwege de grote
woningnood in de jaren ‘50. De
woningnood is tegenwoordig
minder groot, en voor kleine
(en jonge) gezinnen is dit soort
woningen minder geschikt.
Soms is gezorgd voor variatie in
uiterlijk (vooral met de
bakstenen trapopgangen en de
luifels boven die trap),
waardoor bijvoorbeeld de
lange rij woningen in de
Metiuslaan als afwisselend
wordt ervaren.
De bejaardenwoningen aan de
Anthony van Leeuwenhoeklaan
zijn georiënteerd op het brede
groengebied aan de spoorlijn.
De duplexwoningen aan onder
andere de Nobelstraat
vertonen weinig variatie.

Johannes van
der Waalsweg

Gemmastraat

Woningbouw in de vorm van eengezinswoningen is in De Hapert-Limbeek een uitzondering. Aan de
Johannes van der Waalsweg en de Gemmastraat staan enkele van die rijtjes. Uiterlijk zijn de typische
kenmerken van wederopbouwarchitectuur, zoals de voordeurpartij, vensters en erkers met balkons
erboven, goed zichtbaar.
Verspreid in de wijk, ook aan de Lijmbeekstraat, zijn op diverse plaatsen solitaire panden gebouwd, soms
ingeklemd tussen bestaande, oudere bebouwing.

Swammerdamstraat

Gemmastraat

1980

Totaalbeeld
architectuur, overige
bebouwing, water en
groen

WIJKGRENZEN
GROEN
WATER
ARCHITECTUUR:
LAAGBOUW W.O.
HOOGBOUW W.O.
BOUW VÓÓR 1940
BOUW NA 1940
GEM.- RIJKSMONUMENT

Waardering van
de panden en
complexen in De
Hapert Limbeek

• Sterkte-zwakteanalyse De Hapert Limbeek.
•

In 1930 werd de steenfabriek van Van Hapert gesloopt. Op die plaats verscheen pas in 1952 woningbouw. De textielfabriek BARA (BaekersRaymakers) is tot 1981 blijven staan, zodat Limbeek-zuid pas na 1982 met woningen werd volgebouwd. De wijk vertoont daardoor een tweedeling
voor wat betreft uiterlijk of bouwfilosofie. De bouw in het noorden is bedoeld als oplossing van de woningnood, terwijl de woningbouw in het
zuiden (na 1982) een puur individueel en kleinschalig karakter heeft.

•

Limbeek-noord wordt gekenmerkt door een complex van hoogbouw aan de rand van de rondweg (Marconilaan), de vrijstaande portiekflats in het
binnenterrein en de vele duplex- en bejaardenwoningen daar omheen. De woningen en flats weden op initiatief van de NV Philips ontworpen
door architect G. Arendzen (Philips) en H.C. de Bruin (Amsterdam).

•

De flats aan de Marconilaan zijn in 1950 gebouwd, hebben vier bouwlagen en zijn gebouwd in een C-vorm. Zij vormen een buffer voor het geluid
van het drukke autoverkeer op de rondweg. Uiterlijk heeft dit complex een sobere uitstraling. De hoekbebouwing heeft een afwijkende
kleurstelling en opbouw die samen met het brede dakoverstek zorgen voor enige variatie. De flats maken deel uit van de eerste na-oorlogse
hoogbouw van Eindhoven en (mogen daarom geheel of gedeeltelijk) als laag-monumentwaardig worden beschouwd.

•

De flats op het middenterrein van Limbeek-noord zijn in 1954 gebouwd en typerend voor de portiekflatbouw. Bovendien is de verschijningsvorm
erg aantrekkelijk. Zij hebben daarom (of ten minste één van deze flats) een lage monumentwaarde.

•

De duplexwoningen (Metiuslaan, Anthony van Leeuwenhoeklaan) hebben een gevarieerd uiterlijk door materiaalgebruik en de ver
vooruitstekende luifels. Zij zijn door de toen heersende woningnood typerend voor de woningbouw uit de jaren ‘50. De rij duplexwoningen aan de
Anthony van Leeuwenhoeklaan (met de bovenwoning van de Jacob van Gelderstraat) zou als exemplarisch voorbeeld moeten worden beschermd
en is daarom (als voorbeeld voor de duplexwoningen in de hele wijk) laag monumentwaardig.

•

Aan de Anthony van Leeuwenhoeklaan zijn bejaardenwoningen gebouwd. Ze zijn al op de overzichtskaart uit 1952 ingetekend. Het hofje met
bejaardenwoningen achter de flat aan de Marconilaan (Nobelstraat etc.) is in 1960 gebouwd naar ontwerp van architecten Frans den Tex en Jan
Hillebrants uit Amsterdam. Uit cultuurhistorische redenen zijn deze bejaardenwoningen bijzonder.

•

De gebruikelijke woonhuizen in de wijk hebben weinig bijzondere waarde. Vanwege de afwijkende baksteensoort en –kleur en de gaafheid van de
woningen beoordelen wij het rijtje woningen aan de Johannes van de Waalsstraat-hoek Gemmastraat uit 1958 laag monumentwaardig.

•

In de wijk Limbeek is de (langzaam) afnemende woningnood en de ontwikkeling in de bouw (flats, duplex-woningen en rijtjeswoningen) op een
korte afstand van elkaar zichtbaar.

•

De woningbouw in Limbeek-zuid wordt hier verder niet beoordeeld.

