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opdrachtgever:   NRE holding - Wooninc. Eindhoven
ontwerp:  Diederen Dirrix van Wylick architecten

Aan de totstandkoming van de visie hebben de volgende partijen bijgedragen:
 - Draaijer en partners bv : coordinatie
 - Laride bouwmanagement: coordinatie
 - Stichting Picus west: verwachtingen
 - Karel van Dijk: gemeentelijke visies
 - Ronald Rijnen: algemene randvoorwaarden gemeente
 - Edwin Baeten: NRE kabels en leidingen
 - Martin Top / Jan Hermans: NRE terrein activiteiten
 - Buro BAAC: cultuur historisch onderzoek
 - Royal Haskoning: grondvervuiling
 - Toon van Aken architectuur: reflectie
 - van Aken architectuur: reflectie
 - Daf Museum Eindhoven: museumactiviteiten 

Diederen Dirrix van Wylick architecten, Eindhoven 5 juli 2004

Stedenbouwkundige visie 

Picus-west NRE-terrein
Eindhoven



1. Voorwoord

2. Beknopte geschiedenis in beeld 

3. Analyse en inventarisatie
 - plangebied
 - ruimtelijke grenzen
 - typering bebouwing
 - monumenten
 - informele routes
 - eigendommen / oppervlakte  
 - cultuurhistorie
 - ruimtebeslag NRE / kabels en leidingen
 - grondvervuiling
 - Dafmuseum

4. Ontwerp en toelichting
 - zonering
 - bebouwingsprincipes
 - parkeerprincipes
 - historisch ensemble
 - transformatie
 - visie / plankaart
 - krachtlijnen
 - openbare ruimtetypen
 - ontsluiting autoverkeer
 - eigendommen / fasering
 - functiekaart
 - parkeren ondergronds
 - parkeren bovengronds
 - planbeeld
 - studiemakette 
 - plandeel zone 1 ‘woonstraat’: ontwikkelcondities
 - plandeel zone 2 ‘erf’: ontwikkelcondities
 - plandeel zone 3 ‘kade’: ontwikkelcondities
 
5. Bronvermelding

Voorwoord.

In opdracht van NRE en Wooninc. is in het eerste kwartaal van 2004 een stedenbouwkundige visie ontwikkeld 
van het terrein NRE - Picus west. Doel van de opgave is het verbeelden van de ontwikkelpotenties van het gebied 
in relatie tot  haar omgevingskwaliteiten. Kenmerkend is de integrale benadering. Een cultuurhistorisch onder-
zoek, de grondsaneringsproblematiek, de ondergrondse infrastructuur, fasering in relatie tot a.  behouden van 
activiteiten NRE en b. het incorporeren van het Dafmuseum, waren hiervoor de belangrijkste ingredienten. In de 
visie is het gebied de ‘oude haven’ betrokken om de relatie het kanaal en omgeving te versterken.

Zoals zoveel gebieden in Eindhoven heeft dit gebied de unieke kans te transformeren van industriegebied naar 
woonmilieu. Niet op een hoogstedelijk nivo zoals Emmasingelcomplex of Strijp S, maar fijnschaliger. Wel compact 
stedelijk maar ook veel directer in balans met haar directe omgeving. Een stadsdeel met een grote diversiteit aan 
woonmilieus en typologien en waar de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte de drager van het plan is. Het 
kanaal, de Dommel en de rustieke villawijk vormen de condities voor deze benadering. Deze kwaliteiten zijn in de 
planvisie gerespecteerd.

Regelmatig overleg met de belanghebbenden en inzichten in de beperkingen t.a.v. verontreinigingen en de cul-
tuurhistorie hebben het resultaat  gaandeweg vorm gegeven. 

De planvisie pretendeert geen eindbeeld op te roepen. Het is een weldoordachte en inspirerende aanzet om 
te komen tot een stedenbouwkundig plan. Een plan dat kan leiden tot de realisatie van een uiterst aangenaam 
stukje Eindhoven.

Diederen Dirrix van Wylick architecten.

in
ho

ud
so

pg
av

e



A
nn

o 
19

25



ANALYSE
Daf werkplaats

Nachtegaallaan

Havenhoofd Nachtegaallaan

Dommelhoefstraat



Ruimtelijke grenzenP
langebied kanaalzone

Dommelzone

woongebied

laan

woonstraat

kade

Het plangebied wordt omringd door een drietal karakteristieke gebieden. Deze grote verscheidenheid 
aan specifieke kwaliteiten zijn ervaarbaar op het NRE - Picus west terrein en maken de lokatie uniek.  



Typering bebouwing Monumenten
Landgoed

villablok

complex

woonerf

weefsel

Toekomstig beschermd 
stadsgezicht

Augustinianum

Dafmuseum

Hefbrug

werkplaats

radiaal

bron:  gemeentelijke nota monumentenbeleid ‘Vitaal verleden’mei 2001

Van oudsher een prominente plek in Eindhoven. Deze kaart geeft de monumenten weer in de directe 
omgeving van het plangebied.

De typische omgevingskarakters komen tot uiting in de verschillende stedenbouwkundige typologien. 
Bovenstaand beeld geeft een indruk van deze diversiteit.



Informele routes

Dommelzone

Dafmuseum

van Abbe museum

Effenaar VillaparkDafmuseum

Lakerstraat

Pakhuis

Yksi

Picusvilla

werkplaats

Continuering van de routes over de Treurenburgstraat en Kanaaldijk noord hechten het plange-
bied aan de stad. Het centrum en de Dommelroute zijn daarvoor de belangrijke attractoren.

Treurenburgstraat

Kanaaldijk noord



Eigendommen

NRE
Beter wonen

Dafmuseum
Gemeente

Oppervlakte
Indicatieve oppervlakte van het 
plangebied. Er is een marge ge-
nomen vanaf de kademuur van 10 
meter. De marge vanaf  het NRE-
kantoorgebouw is 15 meter.

Er zijn in hoofdzaak 4 partijen met 
grondeigendommen in het plange-
bied. De eigendommen zijn bij be-
nadering als volgt te kwantificeren:

- NRE holding  4,35 ha
- Beter wonen 1,60 ha
- Daf 0,55 ha
- gemeente



Beter wonen

Picus west terrein

NRE terrein
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Ruimtebeslag NRE model 1

model 2

model 3

ondergrondse infrastructuur

Model 1: 

- buitenopslag 5584 m2
- parkeren personeel / bezoekers 5250 m2
- parkeren bedrijfsauto’s 2900 m2
- centraal magazijn  3600 m2

Model 2: 

- buitenopslag 5584 m2
- parkeren personeel / bezoekers 5250 m2
- parkeren bedrijfsauto’s 2900 m2
- centraal magazijn  3600 m2

Model 3: 

- buitenopslag 5584 m2
- parkeren personeel / bezoekers 5250 m2
- parkeren bedrijfsauto’s 2900 m2
- centraal magazijn  3600 m2

Op de afbeelding hiernaast is met de paarse lijn het gewens-
te tracee voor de ondergrondse infrastructuur weergegeven. 
Bij sanering van de terreinen  zal gestreefd worden naar het 
combineren van de verschillende ondergrondse structuren 
volgens dit verloop. 
Een extra aandachtspunt is het met oranje omcirkelde gas-
reductie station. Deze dient gegarandeerd te zijn van een 
veiligheidscirkel met een straal van 15 meter.

1,73 ha

1,48 ha

0,53 ha

Kabels en leidingen

Cultuurhistorie
Het cultuurhistorisch belang van 
de lokatie  voor de industriestad 
Eindhoven is aanleiding voor een 
verkennend cultuur historisch on-
derzoek.
DDvW-architecten heeft Bureau 
BAAC  gevraagd een rapportage 
te maken waarin specifiek de mo-
numentale waarde van het NRE 
complex aan de Nachtegaallaan 15 
te Eindhoven is onderzocht. 

De kaartjes hiernaast geven respec-
tievelijk het onderzoeksgebied van 
BAAC weer en een indicatie van de 
verschillende waardebepalingen.
De rapportage gaat nader in op de 
bevindingen en zal als bijlage wor-
den opgenomen bij de planvisie.

 

Onderzoeksgebied

Monumentale waarde

n.v.t.

hoog

positief

geen

n.v.t.

onderzoek



1,73 ha

Vervuiling voor sanering
Hotspots 

totaalbeeld

bron:  Royal Haskoning

gebouw 3

NRE terrein

Royal Haskoning heeft een inven-
tarisatie gemaakt van de grondver-
vuiling op basis van de nu bekende 
gegevens. Actualisatie van de gege-
vens zal bij verdere ontwikkeling van 
de lokatie noodzakelijk zijn.  

Nevenstaand beeld geeft een indi-
catie van de plekken met een mo-
biele verontreiniging. Deze moeten 
worden gesaneerd zodanig dat een  
stabiele  eindsituatie wordt bereikt,  
waarbij de verontreiniging zich niet 
meer verplaatst.  De meest  voor 
de hand liggende maatregel is het 
ontgraven van deze ‘hotspots.’

?

Het beeld hiernaast geeft de inven-
tarisatie van de huidige situatie 
weer. Bovenstaande legenda geeft 
daarbij de bodemgebruikswaarden. 
De oranje gebieden mogen worden 
bebouwd mits deze bebouwing op 
verharding komt en er geen tuinen 
worden aangelegd. Openbaar groen 
is wel toegestaan. Het grijs gear-
ceerde gebied hoeft niet te worden 
ontgraven indien er een verharding 
op wordt aangebracht. Indien hier 
tuinen worden gepland dan zal er tot 
1 m moeten worden ontgraven en met 
schone grond worden aangevuld.
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Vervuiling na sanering

bron:  Royal Haskoning D
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Bovenstaand beeld is een 
weergave van de bodemge-
bruikswaarden na sanering van 
de mobiele verontreiniging.

?



ONTWERP

Ensemble             

Etalage 

wonen

et
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lobby / baliefuncties
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Omhulling             

Om het Dafmuseum een interessante plaats te geven in het plangebied lijkt de idee van omhulling een adequate benadering 
waarbij de ensemblewerking tussen oud en nieuw een mogelijke oplossing is.



Bebouwingsprincipes

zone 2
erf

zone 3
kadeblok

zone 1
woonstraat

Zonering

1. woonstraat
2. erf

3. kade

Voorgaande analyse brengt ons tot bovenstaand zoneringsdiagram. Samengevat zijn de concrete aanleidingen hiervoor de 
saneringsproblematiek en de bestaande bebouwingstructuren. 
De bodemgebruikswaarde en de woonbebouwing langs de Dommelhoefstraat en de Patrijsstraat maakt de ontwikkeling van 
een gebied mogelijk dat de karakteristiek van het aansluitende villapark respecteert: zone 1. De aanwezigheid van de ver-
ontreinigingen en losstaande bebouwingen in het middengebied laten een stenige erfkwaliteit toe, dat een overgangsgebied 
vormt naar de kanaalzone. Deze  derde zone kenmerkt zich door de aanwezigheid van de kade en de blokbebouwing van 
het NRE kantoor aan het havenhoofd en de Nachtegaallaan.
De inzet is om deze graduele ontwikkeling van ‘aansluiting’ naar ‘overgang’ naar ‘complementering’ als rode draad te 
hanteren bij de ontwikkeling van de stedenbouwkundige visie. 



Zone 1 ‘woonstraat’: maaiveld  / ondergronds parkeren

Zone 3 ‘kade’: maaiveld / ondergronds parkeren

Zone 2 ‘erf’: ondergronds parkeren 
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Inpassing            

Herbestemming

Identiteit

Het onderzoeksburo BAAC typeert de cultuurhistorische waarde van de gebouwen op het NRE terrein in uiteenlopende 
gradaties. In de context van de stedenbouwkundige visie is niet uitgegaan van handhaving en renovatie cq. herbestemming 
van het geheel aan historische gebouwen. Doelbewust is gekozen voor het incorporeren van enkel aan aantal historische 
elementen. De redenen hiertoe zijn meervoudig. 

Deze gebouwen markeren de vroege historie van het gebied het beste.  In  architectonische detaillering, het ruimtelijk 
interieur en representatie zijn ze tevens de meest interessante gebouwen. De eigenschappen lenen zich uitermate voor 
een inspirerend hergebruik als restaurant, kleinschalig kantoor (architectenburo, designkantoor...) In stedenbouwkundig 
opzicht is hun ensemble werking interessant, waaraan het plandeel ‘erf ’ in een belangrijke mate haar identiteit ‘stedelijk 
woonmilieu’ ontleent in een uitdagende betrekking tussen oud en nieuw.

Zoals gesteld is een wezenlijk kenmerk van de planvisie de orientatie op omgevingskwaliteit: plandeel ‘woonstraat’ op de 
villawijk, plandeel ‘kade’op het kanaal en plandeel ‘erf ‘op de Nachtegaallaan en de Tongelrese straat. De nadrukkelijke 
aanwezigheid van het dafmuseumcomplex maakt het openen van het plan richting Nachtegaallaan noodzakelijk om te 
voorkomen dat dit woonmilieu een te ingesloten karakter krijgt. In alle overige richtingen weet het plan zich evenwichtig te 
verankeren aan het omringende stadsweefsel.
Handhaven van gebouw 2b is een aanslag op deze randvoorwaarde. Het handhaven van het complete historische erfgoed 
is economisch niet haalbaar en blokkeert in hoge mate de realisering van een consistent woonmilieu en een noodzakelijke 
efficiente grondsanering.
 

Historisch ensemble

n.v.t.
n.t.b.

behouden



Transformatie

1. Primaire zonering onder invloed van:
 - bodemgebruikswaarden
 - bebouwingstypologien

2. Aansluiting op het bestaande stratenstel-
sel. Voortzetting van de Treurenburgstraat 
en de Dommelhoefstraat.

3. Intensivering van de kaderelatie.

1

2

3

Visie / plankaart



Krachtlijnen

  1. krachtlijnendiagram

doorsnede indicatief

Openbare ruimtetypen

  2. diagram ruimtetypen



Eigendommen / fasering

  4. Eigendommen - faseringsdiagram

NRE           

Beter wonen           

gemeente           

Dafmuseum           

Ontsluiting autoverkeer

  3. Ontsluitingsdiagram

Nachtegaallaan            

Kanaaldijk zuid            

Tongelrese straat           

Dommelhoefstraat            

Lakerstraat           

Treurenburgstra
at    

    



Functiekaart maaiveld Parkeren ondergronds

  6. Parkeerdiagram  ondergronds  5. Functiediagram
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Parkeren bovengronds

  7. Parkeerdiagram bovengronds
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studiemakette: indicatief massa volume beeld

  Kleine Bleekstraat

  Eindhovens kanaal

studiemakette: indicatief massa volume beeld

studiemakette: indicatief massa volume beeld



Zone 2 ‘erf’ 

Ontwikkelcondities zone 2 ‘erf’ 
1. grondgebonden stadswoningen zonder tuin: 2 tot 3 lagen
2. bebouwing incidenteel tot 4 lagen
3. dakterras / veranda / patio / loggia
4. openbare ruimte: erf
5. revitalisering historisch ensemble
6. parkeren ondergronds

indicatief massa-volume beeld

Stadspatio.s

Stadsvilla’s aan Nachtegaallaan

gebouw 8

Stadswoningen

indicatieve doorsnede zone 2  ‘erf ‘

gebouw 5 onderdeel historisch ensemble

gebouw 5

Zone 1 

Ontwikkelcondities zone 1
1. rooilijn: inspringend
2. grondgebonden stadswoningen 
3. appartementen tot 4 lagen
4. (voor- zij- achter- ) tuin / dakterras 
 / veranda / patio’s / loggia
5. openbare ruimte: erf / straat
6. parkeren bovengronds / ondergronds

compilatie bestaand gevelbeeld: aaneengesloten / los

schets zone 1

stadswoningen

appartementen

zijtuin

tuin

schets variant zone1

voortuin

voortuin

zijtuin

zijtuin



Ontwikkelcondities zone 2 ‘Dafensemble‘
1. begane grond: etalage Dafmuseum /  bijzondere functies
2. gestapeld wonen incidenteel tot 7-8 lagen
3. patio’s / loggia / balkon
4. openbare ruimte: erf / laan / kade / straat
5. parkeren ondergronds / maaiveld

Zone 2 ‘Dafensemble’

Historische voorbouw Dafmuseum

 bestaande hal Dafmuseum

Mogelijkheid uitbreiding Dafmuseum 
met etalagefunctie

wonen / kantoor
wonen gestapeld

wonen grondgebonden

bijzondere functies

indicatief massa-volume beeld

Zone 3 ‘kade’

Ontwikkelcondities zone 3 
‘haakgebouw‘
1. gestapeld wonen 5 lagen max.
2. patio’s, loggia, balkon
3. openbare ruimte: straat / kade

Ontwikkelcondities zone 3 ‘driehoekgebouw‘
1. pandsgewijs
2. gestapeld wonen 6 lagen max. aan kade
3. patio’s, loggia, balkon
4. openbare ruimte: kade / atrium / plein
5. parkeren ondergronds / maaiveld
6. horecafunctie aan kade

NRE kantoor

 parkeren

indicatief massa-volume beeld driehoekgebouw

indicatief massa-volume beeld haakgebouw + toren

onderdoorgang

Ontwikkelcondities zone 3 ‘toren’
1. maximaal 60 meter
2. hoofdzakelijk wonen
3. parkeren ondergronds

wonen

wonen wonen

horeca
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Bij de ontwikkeling van de visie zijn de volgende bron-
nen geraadpleegd:

1. Gemeentelijk nota ‘Vitaal verleden’ , mei 2001
2. ‘Overzicht gemeentelijke- en rijksmonumenten in de  
     gemeente Eindhoven ‘
3. Groenbeleidsplan 2001
4. Visie centrumgebied Eindhoven, oktober 2002
5. Aangenaam kenneis maken, ‘Eindhoven in 2010’
6. Bouwhistorische verkenning BAAC rapport 03.194
7. Nuttig en aangenaam 1892-1998 NRE
8. Diverse notities Draaijer en partners bv
9. Bodemverontreiniging in beeld gebracht door Royal         
    Haskoning
10. Diverse stukken Stichting Picus west




