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Inleiding
Woensel-West is een Eindhovense volkswijk. De bewoners zijn trots op hun 

wijk, maar het imago laat te wensen over. Om dat te verbeteren is meer nodig 

dan reguliere oplossingen alleen. Stichting Trudo wil in het kader van de 

herontwikkeling van Woensel-West op 16 strategische hoeken van de 

Edisonstraat bijzondere objecten realiseren. Deze hoekpanden krijgen een 

generieke en neutrale begane grondverdieping: ‘de sokkel’. Daarboven moet 

een specifi eke en expressieve opbouw komen van maximaal drie verdiepingen. 

Om ideeën voor de opbouw van de sokkels te verkrijgen, schreef Trudo een 

openbare ideeënprijsvraag uit. De opbouw kan ruimte bieden aan bijzondere 

woon-, logies- of andere verblijfsvormen. Denk aan studio’s, pieds-à-terre, 

kleine lofts, short-stay appartementen, bed&breakfast of hotelkamers. 

De ontsluiting hiervan is meeontworpen in de sokkel. De sokkels zijn 

ontworpen door DiederenDirrix. In deze prijsvraag gaat het om de invulling 

van twee specifi eke hoeken, te weten:

• de hoek Edisonstraat/Baekelandplein (locatie 1)

• de hoek Edisonstraat/1e Franklinstraat (locatie 2)

Trudo vraagt nadrukkelijk om een eigenzinnige interpretatie van de opgave. 

Trudo is voornemens het winnend ontwerp uit te voeren. 

Algemene opmerkingen van de jury
De jury is verrast door de hoge kwaliteit van de inzendingen en de diversiteit 

van de voorgestelde oplossingen. Feitelijk zijn alle gradaties tussen prag-

matisch en conceptueel vertegenwoordigd. Datzelfde geldt voor de gradaties 

tussen nadruk op programma en nadruk op vorm. Zo biedt We maken er wat 

van1 een fantastisch programma voor de buurt met een autowerkplaats, een 

garage en een grote werkruimte. Ook bijzonder zijn de voorstellen voor een 

muziekhotel (Een Podium voor Woensel-West)2 en een geheim theater 

(Het Schuilpaviljoen)3.

Aan het andere uiterste van het spectrum staan de inzendingen die nadrukkelijk 

kiezen voor een opbouw die helemaal los staat van de sokkel en als autonoom 

kunstwerk kan fungeren. Goede voorbeelden daarvan zijn Inn the Aquarium4, 

Rrose5 en HARD GEKOOKT6. Ook is er veel aandacht voor de materialisering 

van de gevels, zoals is te zien in Monroe7 en uitzicht inzicht8. Niet zelden 

hebben de gevels een communicatieve functie (billboard, lokaal prikbord, 

facebook, smartphone, led). Eindhoven en haar geschiedenis stonden daarbij 

regelmatig centraal. Opvallend vaak ook, werd de kleur rood gebruikt als 

vermoedelijke verwijzing naar het Baekelandplein. Er waren diverse 

verwijzingen naar Edison en/of Philips, zoals Watt’s UP?9, Bulb10 en Huisje11 

Boompje Peertje12 laten zien. memory lane gebruikt alle 16 beschikbare sokkels 

om plaats bieden aan een miniatuurversie van een verdwenen Eindhovens 

gebouw. Hoewel dat niet de bedoeling was, is het wel een interessante 

gedachte. Andere voorbeelden van totaalconcepten voor 16 hoeken zijn 

AlphabetStreet13 en Fourth Plint14. 

Op het niveau van het gebouw viel op dat diverse inzenders hebben 

geprobeerd bijzondere gebruiksruimten te creëren, bijvoorbeeld door een 

opgetild volume dat ruimte biedt aan een tuin op de eerste verdieping, 

bijzondere vormgeving van collectieve buitenruimte op het dak, of individuele 

buitenruimte op balkons. Mooie voorbeelden daarvan zijn center parks15, met 

een plein op 1e verdieping, en duinen voor Woensel-West16 dat een prachtig 

daklandschap biedt.

Een enkeling, op maat op maat17, maakte juist een heel gewone hoek, een die 

naadloos opgaat in de omliggende bebouwing, vanuit de gedachte dat het 

beter is om een duurzame oplossingen te zoeken dan (nieuwe) incidenten te 

creëren. Daar is de jury het overigens niet mee eens. De wijk heeft impulsen 

nodig om op een hoger plan te komen.

De juryleden zochten tussen al die plannen naar ideeën die een prelude kunnen 

zijn op een te ontwikkelen serie van hoeken. Van belang is dat een individuele 

opbouw aanknopingspunten biedt voor een hele reeks. Dat hoeft niet te leiden 

tot een bonte kakofonie, ook met 16 totaal verschillende hoeken kan eenheid 

en harmonie in het straatbeeld ontstaan. ‘Het gaat om zeggingskracht, 

verrassing, verwondering. Het winnende plan moet de wijk méétrekken, niet 

wegdrukken’, zoals een van de juryleden het verwoordt. Van cruciaal belang 

daarbij is dat de voorstellen aansluiting vinden bij de bewoners, dat het 

winnende ontwerp ertoe leidt dat de hoekgebouwen zullen worden gebruikt, 

bijvoorbeeld door jongeren die in de wijk wonen of in de omgeving studeren. 

Belangrijke vragen zijn dus ook: Wie gaat dat beheren? Willen bewoners daar 

energie in steken?

Maar dat kan geleidelijk gaan: ‘Een imagoverandering realiseer je niet per 

direct, die bouw je door de jaren op. De opbouwen die we nu nodig hebben, 

zijn misschien anders dan die op hoek 14 en 15 zullen komen - als de wijk al 

heel anders is geworden. Het moet nu wel vernieuwend en bijzonder zijn, maar 

de bewoners mogen zich er niet van afkeren. Het moet uitdagen, een creatieve 

norm stellen, niet opgelegd, maar organisch, opdat de bewoners zich kunnen 

identifi ceren.’ Om dat te bewerkstelligen moet het winnende ontwerp een 

verhaal vertellen, zonder dat voorbijgangers zich eerst moeten verdiepen in het 

concept. ‘Dat vereist gelaagdheid in het ontwerp. Een oppervlakkig 

beeldgrapje gaat snel vervelen en is dus niet duurzaam.’

Tot slot spreekt de jury haar verbazing uit over het verschil in kwaliteit tussen 

de inzendingen voor locatie 1 (Baekelandplein) en locatie 2 (Edisonstraat). 

Voor het Baekelandplein kwamen weliswaar minder inzendingen, maar de 

kwaliteit bleek veel hoger. Biedt de, in de straat ingeklemde, 

Bakelandpleinlocatie meer aanknopingspunten voor een doordacht ontwerp? 

In ieder geval is daar minder sprake van ondoordachte oplossingen dan op de 

hoeklocatie langs de Edisonstraat, die veel meer vrijheid biedt.
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De winnaars
Uit 10 genomineerden koos de jury de volgende 

winnaars:

Locatie 1: Baekelandplein
BAEKEN MMXII

Het archetypische huis is, als icoon van een volksbuurt, 

geplaatst op een voetstuk. Een blikvanger met een knipoog 

naar de functie van het Baekelandplein. De woning zelf is 

een gekleurd en sculpturaal object dat bewoond kan worden. 

Een object dat zowel van binnen als van buiten verschillende 

ruimte-ervaringen biedt. Alle karakteristieke elementen van 

een traditioneel huis zijn in geabstraheerde vorm aanwezig: 

balkon, uitbouw, erker en schoorsteen. Over dit volume heen 

staat een stalen structuur, gehuld in een voile van gedecoreerd 

gaashekwerk. Deze voile zorgt voor diepte en gelaagdheid 

in het geheel. De twee elementen samen, sculptuur en voile, 

vormen een ensemble waarbij de tussenruimte die ontstaat 

een spannende buitenruimte vormt. De rust die het blinde 

metselwerk uitstraalt vormt de noodzakelijke tegenhanger van 

de rijk gedecoreerde gaaswerkgevel van de opbouw. Beide 

gevels samen vormen een spannende verticale buitenruimte, 

waartussen de trap naar de woning omhoog voert. Dit 

versterkt het idee van sokkel en opbouw als zelfstandige 

elementen. De functie in de sokkel kan dus maximaal 

toegespitst worden op datgene wat het beste is voor de buurt, 

bijvoorbeeld een betaalbaar buurtrestaurant. 

Jury: ‘Goed voorbeeld van locatiespecifi ek en toch autonoom 

ontwerp, niet alleen vanwege de verwijzing (rood) naar het 

Baekelandplein. Het ‘kantwerk’ verwijst naar alle mogelijkheden 

en innovaties die in Eindhovens design aan de orde zijn.’ 

De jury vindt dat de eerste twee hoeken een duidelijk 

signaal moeten zijn, een opkikker voor de buurt, 

die bewoners en gebruikers direct kunnen omarmen. 

Radicale stellingname acht ze daarbij minder gepast. 

Daarom kiest de jury op deze plek unaniem niet voor de 

mogelijkheden op lange termijn, maar voor 

instant-esthetiek en feel good. Een bouwwerk waar de 

buurt trots op kan zijn en dat meteen de omslag in denken, 

ambities en gebruik van de wijk markeert.

WINNAAR
Baekelandplein
BAEKEN MMXII



Locatie 2: Edisonstraat/1e 
Franklinstraat
PLUG IN

PLUG IN is een meeting-point en een landmark, 

een belangrijke publieke ruimte die door de buurt 

met nieuwe functionaliteiten kan worden uitgebreid. 

Op de 1e en 2e  verdieping zijn studio’s en een pieds-

à-terre voor kunstenaars. PLUG IN is een opbouw van 

drie onafhankelijk roterende verdiepingen boven de 

sokkel. De opbouw is geplaatst in het centrale gebied 

van de sokkel. De cellen roteren rondom de centrale 

ontsluitingskern waarvan de binnenring bestaat uit 

een wenteltrap met in het midden de leidingschacht. 

De bovenste verdieping heeft uitzicht over de daken 

van de gehele buurt. Deze ruimte is bedoeld om 

te relaxen. Buren kunnen hier bijvoorbeeld samen 

schaken of met een kopje koffi e genieten van het 

prachtige uitzicht. PLUG IN heeft de ambitie om een 

bouwkundige, sociologische en ruimtelijke plug-in te 

worden en daarmee deel te nemen aan de opbouw van 

een gebruiksvriendelijke omgeving. De architectuur 

transformeert de materialen en kinematica in een 

futuristische vorm. Elke verdieping is onafhankelijk 

van de andere en kan in verschillende posities worden 

gedraaid. De façade is samengesteld uit LED-dioden, 

waarvan de kleuren veranderen met afwisselende 

intervallen.

Jury: ‘Conceptueel heel sterke inzending die techniek 

en verschijningsvorm op een spannende manier met 

elkaar verbindt. Als de verdiepingen daadwerkelijk 

onafhankelijk van elkaar draaien is dat een attractie op 

zichzelf. Vraag is wel of het technisch niet heel erg duur 

en complex is om uit te voeren.’

Het gebouw heeft het in zich om per direct een 

structurele imagoverandering tot stand te brengen. 

Er is een overtuigende balans tussen de vorm en de 

inhoud in bijzondere en evenwichtige plattegronden. 

Bovendien is het een spannend beeld, dat de 

panoramische kwaliteiten van de hoeklocatie 

optimaal benut. De jury benoemt PLUG IN unaniem 

tot winnaar van de locatie Edisonplein. WINNAAR
Edisonstraat
PLUG IN



De andere genomineerden
De plannen die werden 

genomineerd vielen op door hun 

bijzondere vormgeving, concept 

of programmering. De algemene 

beschrijving is ontleend aan de 

inzendingen zelf.
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De Karavaan
De hergebruikte caravans worden als units in een gestapeld landschap van collectieve tussenruimtes ingezet 

als huis in huis-concept. Op de begane grond bevindt zich de entree met lounge en -ontbijtcafé. Niveau één is 

voorzien van een gemeenschappelijke keuken en een grote centrale buitenruimte met een barbecue en diverse 

zitmogelijkheden. Op niveau twee bevindt zich een lees- en tv-hoek; niveau drie herbergt meerdere fl exibele 

werkplaatsen. De gevel bestaat uit 15 caravans. Door verwerking van bestaande en goedkoop verworven caravans 

wordt duurzaamheid geprolongeerd en zichtbaar gemaakt: niet wegwerpen maar verwerken van op zich zelf goed 

materiaal. Eenvoudige geometrie en constructie en een groot aantal aan verhuurbare units maakt een zelfdragend 

economisch concept mogelijk.

Jury: ‘Dit plan is een goed voorbeeld van de gevraagde eigenzinnige interpretatie van de opgave, die 

bovendien een antwoord biedt op diverse actuele behoeften in de wijk en omgeving. Het hoeft in de 

uitvoering niet duur te zijn, maar die moet wel technisch perfect zijn.’

Planmuur
De locatie is zowel het begin- als eindpunt van het nieuwe ‘kralensnoer’ door Woensel-West. Met het maximale 

overstek en de maximale hoogte krijgt de muur zijn betekenis in de straat en wordt de ruimtelijke werking en 

signaalfunctie vergroot: in het perspectief van de straat is het zo als eindpunt en ‘laatste kraal in het snoer’ 

goed zichtbaar. PLAnMUUR wil uitdrukkelijk ook een gebouw zijn. Het bevat de meest fundamentele vorm van 

huisvesting: een woning. De uitgesproken verhoudingen van het gebouw maken van het object niet alleen een 

‘landmark’ maar van de woning ook een bijzonderheid. Bij het idee van een poort en grensmuur valt te denken aan 

een woning voor een eigentijdse poortwachter in de vorm van een buurtbeheerder of wijkagent. De activiteiten in de 

sokkel kunnen hierbij eventueel aansluiten. De woning is echter zo algemeen dat deze ook als startersappartement 

(of zelfs een bed-and-breakfast gelegenheid met twee kamers) ingezet kan worden.

Jury: ‘De Muur is dwars en toch bescheiden. De muur werkt als een verborgen geheim, iets dat alleen de 

buurt weet. Prachtige break in de gevelwand die interessante plattegronden oplevert, met name in de muur 

zelf.’

BAEKELANDPLEIN



Nieuwe ramen
Door de sokkel niet in zijn volledigheid te bebouwen, maar de opbouw los te maken van de aangrenzende 

bebouwing, ontstaat een vrijstaand volume dat het onderscheid tussen sokkel en opbouw benadrukt. 

Deze ingreep is essentieel voor het ontwerp, het maakt van de opbouw een autonoom sculpturaal object, bevordert 

de daglichttoetreding en voorziet in een daktuin. De opbouw biedt plaats aan vier studio’s met een collectief atelier 

en buitenruimte. Het atelier, gesitueerd op het eerste niveau, opent zich naar de straat, terwijl de bovenliggende 

studio’s door de grotere afstand van de straat meer privacy bieden. Het atelier biedt ruimte aan acht jonge creatieve 

ondernemers, waaronder de bewoners zelf. Het loopt vloeiend over in de collectieve daktuin. De constructie is 

een skeletstructuur opgebouwd uit industrieel vervaardigde bouwelementen, wat de bouwtijd verkort en leidt tot 

lagere kosten. De dragende elementen, stalen kolommen en betonnen vloeren zijn onafgewerkt. De niet-dragende 

binnenwanden zijn uitgevoerd in licht berkenhout, dit in contrast met het scherp gedetailleerde, aluminium 

gevelsysteem. Door de gevel geheel in de kleur zwart uit te voeren wordt het interieur ingekaderd. De nadruk wordt 

gelegd op wat er achter de gevel speelt. 

Jury: ‘Dit is een goed doordacht plan, zowel in vorm als in functies. Het is ook kwetsbaar omdat een strakke 

regie van wat er dan achter die ramen gebeurt noodzakelijk is, niet alleen in gebruik, maar ook in inrichting. 

Het is eigenzinnig en brutaal en heeft ruimtelijk veel te bieden doordat de opbouw los komt van de wand.’
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INSPIRATIE

1. SOKKEL 2. TRAPPENHUIS 3. STAALSKELET

4. HOUTEN VLOEREN 5. GLASGEVELS 6.  PLANTEN EN TUINHEKJES

nachtimpressie

gevelbeeld Edisonstraat

straatbeeld hoek Edisonstraat-Baekelandplein

interieurbeeld tweede verdieping

trap naar dakterras

Nimfy
In Woensel-West is geen privéleven op straat. Om dit tekort aan interactie van leefomgevingen in deze 

wijkvernieuwing enigszins te compenseren bestaat Nimfy uit louter tussengebied. Het maximaliseert de 

relatie tussen privé en openbaar en het verweeft binnen met buiten. Bovenop de betonnen sokkel komt een 

antracietkleurige staalconstructie met houten vloeren. De stapeling van vrij indeelbare vloervelden wordt aan 

de sokkel ontsloten met een trappenhuis. Vanaf de tweede verdieping verbinden open trappen in de vide de 

verschillende vloerniveaus. Op veertien meter hoogte ligt een groot dakterras. Als buitenschil heeft het bouwwerk 

een fi ligraan van zeer open en meer gesloten tuinhekken. De witte tuinhekken verspringen en zijn onderling 

enigszins verdraaid zodat de ruimtelijke werking van het vlechtwerk verder wordt versterkt. De bestemmingen 

kunnen variëren van een bijzondere woning, hotel, kantoor met ontvangstruimten tot een barbecuerestaurant. 

Het is ook goed voor te stellen dat het plan wordt uitgewerkt voor bijvoorbeeld een ‘homegrown grocery store’ 

met kruiden, groente en fruit op de terrassen.

Jury: ‘Aan dit plan ging een grondige en ruimtelijke analyse van de wijk vooraf. De bevindingen werden 

uitgangspunt voor een speelse verwijzing naar de bestaande vormentaal van tuinhekken, maar ontstijgt 

tegelijkertijd de lokale referentie.’



one bedroom hotel
one bedroom hotel geeft niet direct antwoord op vragen van voorbijgangers, maar laat in het midden of het bijna 

gesloopt of juist opgeleverd wordt. Tussen de grote bouwblokken, die de entree van het Baekelandplein bijna 

lijken te verbergen, lijkt een optopping met beperkt budget nauwelijks kans te hebben. one bedroom hotel zoekt 

aansluiting bij de harde contouren van de naburige bouwblokken, met een chassis van een ragfi jne staalconstructie. 

De constructie spant het volume op dat voor een dergelijke locatie gewenst zou zijn: in lijn met de naastgelegen 

panden, maar dan in een transparante gedaante. Op de constructie prijkt de lichtreclame ‘HOTEL’. Maar waar een 

hotel altijd plaats biedt aan meerdere kamers, wordt dit bouwwerk slechts op één plek voorzien van invulling: 

een exclusieve suite van 30 vierkante meter. De suite wordt gevormd door een langwerpig, houten volume dat in 

de staalconstructie opgehangen is. In het interieur staat een groot tweepersoonsbed letterlijk centraal onder een 

groot daklicht.

Jury: ‘Het idee is ongelofelijk origineel, markeert het programma van eisen, maar biedt veel meer dan dat. 

Een gedurfde interpretatie van de opgave die de wijk veel zou kunnen brengen, omdat het appelleert aan 

een rauwe technische sfeer die past bij een wijk in wording.’

‘N plekkie voor m’n stekkie
Deze groene woonvorm woonvorm is geïnspireerd op de Engelse greenhouses en de theevelden van het vroegere 

Ceylon. Een van de grote voordelen van deze woonvorm is dat het niet alleen verandering van decor is maar ook 

een hele prettige woon ervaring oplevert. Op de eerste verdieping komt men in het leefgedeelte van de woning. 

Hier is toegang tot het grote terras aan de Edisonstraat dat uitzicht biedt over de straat en de kruinen van de 

bomen. De begroeiing en de fi guratie op het glas zorgen voor extra zonwering aan de zuidzijde. Aan de oostzijde 

bevindt zich de tuinkamer. De gevel van deze tuinkamer bestaat uit glazen shutters die in de zomerperiode open 

staan, waardoor extra buitenruimte ontstaat. In de winter kunnen deze sluiten waardoor de ruimte als een duurzame 

warmtebuffer voor de leefruimte dient. Via een wenteltrap bereikt men de slaapverdieping. Hier bevinden zich 

twee slaapkamers en een optie voor een kleine studieruimte. De slaapkamers grenzen direct aan het terras en 

de tuinkamer. De tuinkamer zorgt voor voldoende privatisering. Op het dak staat een tuinhuis. Hier is ruimte voor 

opslag en groeien plantjes. 

Jury: ‘Enorm sympathiek plan met een hele eigen vorm. De technische uitvoering met de glaspanelen en de 

houten zonwering is heel duurzaam en energiezuinig.’



Architect in Residence
Het concept van Architect in Residence gaat uit van de kracht van de buurt: de volgende 14 hoekpanden worden 

niet per ideeënprijsvraag door heel Nederland bedacht, maar lokaal in Woensel-West zelf. Het gebouw op de sokkel 

biedt ruimte aan een Architect in Residenceprogramma. Elk half jaar trekt een nieuwe architect het pand in om 

daar te wonen en te werken aan de Edisonstraat. Zo kan hij van dichtbij de wijk ervaren, met de mensen in contact 

komen en een passend en verrassend ontwerp voorstellen. De werkplek kan opengesteld worden aan omwonenden 

voor presentaties, debatavonden, etc. Bewoners kunnen direct aankloppen met ideeën en initiatieven. Als alle 

straathoeken gereed zijn, zijn er drie opties mogelijk voor het Architect in Residencehuis. Het kan zijn toekomst 

voortzetten als werkplek voor een architectenbureau, of omgevormd worden tot (woon-werk) woning. Het mooiste 

zou zijn als het huis een plek kan bieden om alle creativiteit die bij de transformatie van Woensel-West vrij is 

gekomen een plek te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een expositieruimte. Ook na de verbouwing moet de wijk 

blijven bruisen van creativiteit. 

Jury: ‘Geraffi neerd en zorgvuldig ontwerp dat goed zou kunnen werken op deze locatie. Het is bovendien 

een letterlijke architectonische en programmatische vertaling van het prijsvraagprogramma met betrekking 

tot de emancipatie van de buurt.’

EDISONSTRAAT
1E FRANKLINSTRAAT

Wegwijs Woensel-West
Op de gevel zit een lichtkrant voor hartenkreten, een led-wall voor aankondigingen en reclame en een videoscherm 

met live beelden uit de buurt. De zuil is een en al informatie van de verenigingen, scholen, kerken, winkels en 

bewoners van Woensel-West. De verdiepingen worden elk half jaar door twee andere kunstenaars bewoond, op 

bezoek in Woensel-West. Zij hebben een atelier op de eerste verdieping waar ze kunnen werken, open huis kunnen 

houden en workshops kunnen organiseren. Grote erkers nodigen uit om naar binnen te kijken en vormen een vitrine 

om werk te exposeren. De kunstenaars wonen op de tweede en derde verdieping, een compact en comfortabel 

appartement midden in Woensel-West. 

Jury: ‘Dit ontwerp is een goed voorbeeld van de mogelijkheden die de locatie heeft als communicatiepunt 

voor de wijk. Qua thematiek onderscheidt het zich van andere plannen in de enorme levendigheid en kleur 

en technische uitwerking. Het programma is een slimme mix van buurtgerelateerde en specifi eke functies, 

zoals ateliers voor kunstenaars.’



Overwegingen van de jury
Nadat de genomineerden zijn bepaald, komt de jury een opnieuw bijeen. In de 

overwegingen worden ook de bevindingen uit het technisch rapport van Trudo1  

meegenomen.

Locatie 1: Baekelandplein
Er zitten fantasievolle plannen bij, zoals De Karavaan en Nimfy. Beide zijn 

een goed voorbeeld van hoe iets banaals iets spannends kan worden. 

Zowel de caravans als de hekjes appelleren, denkt de jury, aan de behoefte 

aan kneuterigheid en geborgenheid en bieden tegelijkertijd een vernieuwend 

beeld. Beide plannen bieden collectieve ruimte, die vrijheid laten voor eigen 

gebruiksinvullingen. Het stapelen en koppelen van caravans in een dichte 

gevelwand is technisch echter moeilijk uitvoerbaar en het nabootsen van 

een dergelijk gevelbeeld in bijvoorbeeld epoxy haalt het concept onderuit. 

Ook Nimfy vereist in de uitvoering aanpassingen die de rankheid zouden 

kunnen schaden. Net als Nimfy biedt ook ’n Plekkie voor m’n stekkie veel 

ruimte voor eigen invulling van de buurtbewoners. ‘Helemaal van deze tijd’, 

zegt de jury, en misschien wel het enige plan dat echt duurzaam te maken is. 

De exploitatie van beide plannen is kwetsbaar, maar de plannen bieden 

inspirerende aanknopingspunten voor veranderingen in de wijk zonder 

pretentieus te zijn.

De vier plannen die op alle criteria hoog scoren, zijn volgens de jury: 

PLAnMUUR, BAEKEN MMXXII, Nieuwe Ramen en 1 bedroom hotel. 

Het zijn technisch en fi nancieel haalbare voorstellen die de wijk een nieuw elan 

bieden, en goede gebruiksmogelijkheden. Alle vier bieden ze een sterk concept 

en een spannend gevelbeeld. 

Onmiskenbare pluspunten van PLAnMUUR zijn de plastiek en het statement. 

‘Een uitroepteken in baksteen’, zegt een jurylid, ‘dat werkt als een toegangs-

poort tot de straat.’ Een ander jurylid vermoedt dat het plan goed zal vallen in 

de wijk en dat de woonfunctie de straat goed zal doen. Ook BAEKEN MMXXII 

wordt enthousiast ontvangen. ‘Het is een goede aanvulling op de wijk, dat in 

vorm verwijst naar het Baekelandplein, maar ook op zichzelf interessant is.’ 

Anderen roemen de humor en het typisch Eindhovense dat dit plan in zich 

heeft. Jammer is het dat de functie zo exclusief is. In plaats van een exclusief 

woonhuis zou het meer betekenis kunnen krijgen als op de begane grond 

bijvoorbeeld een openbare of commerciële functie zou komen. Een soortgelijk 

voorbehoud heeft de jury bij Nieuwe ramen. Ook dat plan biedt ruimte aan 

bewoning, ‘maar dat moeten dan wel keurige mensen zijn met de juiste design-

smaak’, denkt de jury. Zelfs als de programmering publieker zou zijn, 

bijvoorbeeld in de vorm van een galerie, is de inrichting erg belangrijk. De jury 

vindt het ‘een verschrikkelijk mooi ontwerp’, maar verwacht dat het door zijn 

verdiepingshoge ramen erg duur is om uit te voeren en niet zo duurzaam qua 

energiehuishouding. one bedroom hotel heeft eigenlijk alles: het is goedkoop, 

conceptueel sterk, en heeft internationale allure. Maar de jury twijfelt of de 

buurt een eenvoudige houten doos waar een hotelkamer in past op waarde 

weet te schatten.

De discussie spitst zich toe op one bedroom hotel en BAEKEN MMXXII, die de 

jury de twee meest spannende en uitgesproken plannen vindt. Wat is 

belangrijker: een frivool, grappig, functioneel en kant-en-klare cadeautje voor 

de wijk, zoals BAEKEN MMXII dat in zich heeft, of juist het onaffe, en de 

mogelijkheden die dat biedt voor de buurt om het bouwwerk op termijn in bezit 

te nemen? ‘Eigenlijk zou je BAEKEN MMXXII een beetje willen ontregelen, 

bijvoorbeeld door er een hotel van te maken, en one bedroom hotel wat 

publieker willen maken, bijvoorbeeld door de hotelkamer van tijd tot tijd 

opnieuw in te richten en voor de buurt open te stellen’, aldus de jury. Beide 

ontwerpen bieden echter die mogelijkheid. Doorslaggevend is uiteindelijk de 

beoogde transformatie en imagoverandering die het ontwerp Woensel-West 

moet brengen. Het is een meerjarig proces en er zijn 16 hoeken. De jury vindt 

dat de eerste twee hoeken een duidelijk signaal moeten zijn, een opkikker voor 

de buurt, die bewoners en gebruikers direct kunnen omarmen. Radicale 

stellingname acht ze daarbij minder gepast. Daarom kiest de jury op deze plek 

niet voor de mogelijkheden op lange termijn, maar voor instant-esthetiek en 

feel good. Een bouwwerk waar de buurt trots op kan zijn en dat meteen de 

omslag in denken, ambities en gebruik van de wijk markeert. BAEKEN MMXXII 

wordt unaniem tot winnaar gekozen voor de locatie Baekelandplein.

Locatie 2: Edisonstraat/1e Franklinstraat
Ook de drie genomineerden voor de tweede locatie worden opnieuw en 

grondig besproken. Architect in Residence rolt als beste uit de technische 

en fi nanciële toets, en de gedachte dat vanuit hier de ontwerpen voor de 

resterende 14 hoeken worden gecoördineerd en gemaakt, spreekt de jury 

zeer aan. Het is waarschijnlijk daarom dat het ontwerp zelf geen statement is. 

‘Het is immers de huisvesting voor de plannen die komen gaan’, aldus een 

jurylid. Maar precies dat maakt het ontwerp in deze fase te bescheiden. 

De jury zoekt voor deze hoek een blikvanger in de straat, een beeld dat ook 

daadwerkelijk iets nieuws brengt, meer doet met de plek. Dat vindt de jury bij 

Wegwijs Woensel-West. Het idee van een lichtkrant, een informatiemuur voor 

de buurt, draagt bij aan de beoogde ambities voor de wijk. Zo wordt immers 

op een bij Eindhoven passende manier informatie overgebracht die de 

betrokkenheid bij de buurt kan vergroten. Functioneel-ruimtelijk mist het plan 

echter scherpte en het concept vraagt van de buurt blijvende en actieve 

programmering. PLUG IN, tot slot, intrigeert de jury mateloos. Is het nu een 

ouderwets beeld (diaprojector) of juist überhip (retro in een nieuw jasje)? En is 

het maakbaar? De technische commissie is somber over de mate waarin het 

ontwerp technisch mogelijk gemaakt kan worden zonder het concept aan te 

tasten. Een andere mogelijk complicerende factor is dat het ontwerp meer is 

dan een bouwwerk – vanwege de roterende delen is het immers ook een 

mechanische opgave. Maar de jury is beduidend optimistischer. Het gebouw 

heeft het in zich om per direct een structurele imagoverandering tot stand te 

brengen. Er is een overtuigende balans tussen de vorm en de inhoud in 

bijzondere en evenwichtige plattegronden. Bovendien is het een spannend 

beeld, dat de panoramische kwaliteiten van de hoeklocatie optimaal benut. 

De jury benoemt PLUG IN unaniem tot winnaar van de locatie Edisonplein.

1 De Commissie Haalbaar Uitvoerbaar bestond uit de volgende personen: Wilbert Savelkouls 

(Adviesbureau Tielemans), Piet Vrencken (Vrencken Hoen Architecten), Arno van Tilburg 

(Stam+ De Koning Bouw), Gerard Hanssen (Brink Groep), Rob Thijssen (DNC Vastgoed-

ontwikkeling). Zij hebben de tien genomineerden globaal getoetst op de volgende punten:

•  Sterkte en stabiliteit van de bouwconstructie

•  Toets Bouwbesluit

•  Bouwvoorbereiding en –realisatie

•  Financiële haalbaarheid



Colofon
Tekst:    Architectuur Lokaal, Indira van ’t Klooster

Vormgeving:   Scherpontwerp, Eindhoven

In opdracht van:  Trudo, Eindhoven

   April 2012

De professionele jury die is gevraagd de inzendingen te beoordelen, 

bestaat uit:

• Jan Post, juryvoorzitter

•  Jack Hock, directeur Projecten, Strijp-S van Trudo verving Thom Aussems, 

directeur-bestuurder Trudo

• Bert Dirrix, architect DiederenDirrix

• Rutger Hensen, bewoner en medetrekker Woensel-Westival

• Emily Hermans, mode- en textielontwerpster MLY

• Ted Langenbach, cultureel ondernemer

•  Ronald Rijnen, hoofd sector Openbare ruimte, Verkeer en Milieu, 

gemeente Eindhoven

De jury werd bijgestaan door:

• Indira van ‘t Klooster, Architectuur Lokaal (secretaris zonder stemrecht)

• Rob Thijssen (DNC Vastgoedontwikkeling) (projectleider, namens Trudo)

Over Trudo

Trudo is een Eindhovense corporatie die zich nauw verbonden voelt met de 

stad. Een veelheid aan ontwikkelingen en bewegingen in die stad heeft ertoe 

geleid dat ook de corporatie haar werkterrein in de loop der jaren fors heeft 

uitgebreid, in nauw overleg met en op aangeven van zijn stakeholders. 

Daarbij houdt Trudo vast aan zijn klassieke taak. Trudo is als woningcorporatie 

een private organisatie die zich van oudsher richt op het realiseren van een 

publiek doel: het huisvesten van huishoudens met een bescheiden inkomen. 

Daarnaast ziet de corporatie taken weggelegd op het gebied van stedelijke 

vernieuwing, het versterken van de stedelijke beeldkwaliteit, het beperken 

van overlast, het ondersteunen van mensen die vooruit willen in het leven, 

het aanbieden van betaalbare bedrijfsruimten voor startende ondernemers. 

Trefwoorden zijn: dare to be different, lef, innovatie en eigenzinnigheid. 

www.trudo.nl

Over Architectuur Lokaal

Architectuur Lokaal draagt bij aan een betekenisvolle bouwcultuur in Nederland 

door het verbeteren van het opdrachtgeverschap. Daartoe legt de stichting 

verbindingen tussen (publieke, private en incidentele) opdrachtgevers, 

(ontwerpende) opdrachtnemers en alle andere partijen die betrokken zijn 

bij bouwcultuur. Architectuur Lokaal beheert tevens het Steunpunt 

Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden, dat opdrachtgevers 

begeleidt bij ontwerpwedstrijden en aanbestedingsprocedures.

www.arch-lokaal.nl



Bijlage
Werkwijze van de jury

De jury koos, in drie ronden, uit 112 inzendingen 10 genomineerden, 

en vervolgens twee winnaars op basis van de volgende beoordelingscriteria:

• beeldbepalend karakter van de opbouw voor Edisonstraat en omgeving

•  creativiteit, innovatie en inventiviteit met betrekking tot het concept van het ontwerp 

en de functie

• mate van verbijzondering die de opbouw levert aan de hoek

• technische uitvoerbaarheid

• gebruikswaarde

• fi nanciële haalbaarheid

De inzendingen

In totaal kwamen 112 inzendingen binnen. 

Alle inzendingen waren op tijd.

Afvallers vanwege technische onvolledigheid

De technische commisie heeft beoordeeld of de inzendingen 

voldeden aan de gestelde inzendingseisen. 7 projecten zijn daarbij 

van deelname uitgesloten, omdat ofwel de aangeleverde gegevens 

onvoldoende waren om de inzendingen te beoordelen, danwel 

omdat de inzending niet voldeed aan de gevraagde opgave. Het gaat 

om de volgende inzendingen:

• Eetbaar

• Werk kracht

• Luchtkasteel

• Muziekwiek

• “EEN VAN DE TIEN PAVILJOENS WAARVOOR   

EINDHOVEN NAAR WOENSEL KOMT”

• “Maude// de vrouw van t’ vak”

• “Harold// Artist in residence - Artist in Exile”

De jury heeft de uitschrijver geadviseerd deze plannen niet te laten 

beoordelen. Uitschrijver heeft dat advies overgenomen.

 

Vanwege de beoogde uitvoering van de winnende plannen is tussen 

de keuze van de genomineerden en de winnaars een tussenstap 

ingelast. Trudo heeft de genomineerde plannen voorgelegd aan een 

panel bestaande uit een architect, een constructeur, een 

bouwkostendeskundige, een ontwikkelaar en een aannemer. De 

commissie heeft de plannen globaal bekeken op aspecten zoals 

exploitatiemogelijkheden, beheer- en onderhoud, fi nanciële en 

technische haalbaarheid. Van de bevindingen is verslag gedaan aan 

de jury. Vervolgens koos de jury uit de genomineerde plannen de 

winnaars. Met de bekendmaking van de winnaars eindigt de 

prijsvraag. 



De eerste ronde
Na beoordeling van de 105 inzendingen vielen er 42 

inzendingen af, omdat ze onvoldoende 

beantwoordden aan de beoordelingscriteria.



Color Inside Sterk en vrij   

HOEKSTEEN Arbor Vitae 

Stapelcaravan 

Zilver Johan 

SQRSKiN

Eindhof Hoeksteen Remco 
Gonggrijp 

House to Catch a 
Tree

WijkLogies. app  

Kroon op de wijk

Edison - Een 
zelfportret van de 
wijk 

Wentel Woningen 

Workingclass 
Playfulness

Groen/ Groei 
Briljant 

Inn the 
Aquarium 

het_nest _12 

Er Boven Uit 

IVXXVI 

UpAbove X6M3 Doe alsof je thuis 
bent

GWSIWW t ikat huisje 

The Cutting Edge De Gloeilamp 

Afspiegeling

Dwarslicht 2archi-
tecten

Baken 
Baekelandplein 
kleur rood 

Wonen op 
Zolder -IV-

Tweede Thuis 

WOENSEL ont-
moet

Light House

De (on)zichtbaren 

Huisje Boompje 
Beeldje

Het Boegbeeld 
Woensel West 

De hoeksteen als 
plug-in voor crea-
tieve industrie

Samen zijn we 
verschillend 

Hoeksteen Cutting edge!

De Stam  

HUB Woensel 

1E RONDE
AFVALLERS



Carried by the Wind 
SOFIESWEERS Interior 
Design
mw. S. Sweers (Sofi e)

Alphabet Street 
Petersen-Architect 
dhr. A.W. Petersen (Arjen)

Het ‘GimmicK’ Huis’ 
dhr. F.J.G. Beurskens 
(Frank) 
dhr. M. Supér (Maikel)

Opmaat op maat 
(nieuwe diversiteit voor 
Woensel-West) 
Dittmar Bochmann 
Architecten 
dhr. J.M. Dittmar (Jan) 
“dhr. J. Bochmann (Jan)
mw. K. Weninger (Klara)

Huisje + Boompje 
+ Peertje 
Blauw Nijlpaard 
dhr. R.A.M. van den Berg 
(Richard)
K. Kooiman (Kim)

Inside Out  
Sophie Valla architects 
mw. S. Valla (Sophie) 
dhr. I. Jelinek (Ivo)
mw. R. den Ouden 
(Rianne)

Een lantaarn voor 
Woensel West 
DJØST studio for architecture 
and design 
dhr. J. van Heerde (Jos) 
mw. L. Theng (Laura)

VI XI 
Ontwerp en adviesbureau S. 
van den Eijnden 
mw. S. van den Eijnden 
(Sanne)

Center Parcs 
FOAM architecten 
dhr. J.J.C. Vis (Joren)

Softbody + wave 
Fillié Verhoeven 
dhr. D.C.L. Fillié (Dennis)

Een Podium voor 
Woensel West 
studio NUY van NOORT 
mw. M.R.M. Nuy (Maartje)
dhr. J. van Noort (Joost)

Memory Lane 
Van den Hout & Kolen 
architecten 
dhr. ir. A. Kolen (Arno)
J. van Lierop M.Arch. (Johan)

 De groene draak 
PI-DESIGN 
dhr. TFW Piskora (Ted)

Monroe 
mauc 
dhr. S.M. Boer (Sander)

Het Schuilpaviljoen 
Lunswerk 
mw. B.C. Luns (Barbara)

EN MASSE 
Engel Architecten 
dhr. M.C. Engel (Maarten)

Kijk op je Wijk 
Joost Hillen Architectuur 
dhr. J.W. Hillen (Joost) 
mw. S. Plomp (Sanne) 

Rrose 
Atelier Wouter Hilhorst 
dhr. W. Hilhorst (Wouter)

Uitzicht in zicht 
syntax architektur zt gmbh 
dhr. A. Spauwen (Alexander)
dhr. M. Barth (Michael)
mw. M. Barth Sedelmayer 
(Martina)
mw. I. Weiland (Isabell)
dhr. P. Benisch (Philip)

Brabants Bont 
dhr. S.H. Verkuijlen 
(Stephan) 
mw. J. Wilke (Judith)

WOW 
Louis Dams  
dhr L.H.J.M. Dams (Louis) 

Win-Win 
Van den Hout & Kolen archi-
tecten 
ir. F. van den Hout (Frans)
ing. M. Steeghs (Miel)

“Samen onze buurt bepa-
len...” 
Henckel & Zahir Architects 
dhr. ir. S.A. Zahir 
(Shakeeb Ahmad) 
mw. Ir. D. van ‘t Hof 
(Dominique)

HFVEV (Het Fortuin Van Een 
Voortuin) 
Beerd Gieteling Architect 
dhr. B. Gieteling MSc. (Beerd)
J. van Poppel (Jeroen)

Hoekboek
BREGMAN bouw 
dhr. E.M Bregman (Evert)

Tango 
Kanai Architectuur &
Visualisatie 
mw. A.G. Meijer (Anabella)

MS4HU
mw. M.M.J.B. Smulders 
(Marietta)

Licht 
Bureau KOENEN 
dhr .Ph. Koenen (philip)

Talent in Residence 
Nick Ronde Ontwerpen_
NR˚ 
dhr. N. Ronde (Nick)

Blokkedooz Architektenburo 
Kerssemakers 
dhr. E.A.J. Kerssemakers 
(Ward) 
dhr. S Verhoeven (Stefan)
dhr. F. op den Brouw (Flip)

WATT’s UP! 
Eddy Verbeek Architect 
dhr. E.G.M. Verbeek  (Eddy)

365AND_Artist Next Door 
Carree Architecten BNA 
mw. ir. N.M. Carree 
(Nanine)

Moiré 
Refresh.Urban.Design.
Environment 
dhr.R.H.J.P.J. Jansen (Rudy)

Merel 
Architectenbureau Pontier 
dhr. J.G. Pontier (Jaap)

86Triode 
Imparfait, offi ce for 
architecture and urban 
design 
mw. A. Hermann (Annika) 
dhr. R. Kerssens (Robin)

Etenstijd!: Een Collectieve 
Woning In 
Woensel-West 
Broccoli & Broccoli i.s.m. 
Mark Kanters dhr. B. Jansen 
(Bas)
dhr. J. van Vlerken (Jan)
dhr. M. Kanters (Mark)

De baken van bakenland 
Studio NvN dhr.  
N.R. van Nuland (Nik)

Square Rood 
Het Alternatief 
dhr.D. van Meerten
 (Demian) 
dhr. R.J. Kila (Robert Jan)

95“Duinen voor 
Woensel-West” 
Atlier Roel de Boer 
dhr. R. de Boer (Roel) 
mw. I. Boot (Isis)

XX. XII. - XI. XXI. XX. 
De Organisatie BV 
dhr. Y. Loman (Yaron) 
dhr. A. van Buren (Alex)

Fourth Plinth  
Boonstra - van Kruysbergen 
Architecten  
dhr. D.  Boonstra (Douwe) 
dhr. P. van Kruysbergen 
(Pieter)
dhr. J. Bareikis (Johnas)
dhr. L. Gubai (Li)
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AFVALLERS



Met trots en gastvrijheid 
nodigt Edison je uit in het 
Baekeland BED 
Studio Toer 
dhr. C. Bours (Castor) 
dhr. W. Widdershoven 
(Wouter)

INN Woensel 
Studio Dou
dhr. A. Goharani (Arwin) 
M.J.M. Schrurs
R. Harte

BABYLON Ralph Janssen 
Architecten dhr. R.M.C. 
Janssen (Ralph) 
M.C. Cobben (Maurits)

Rainbow studios 
GAAGA 
mw. E.M. Stevelink (Esther) 
dhr. A. Bergsma (Arie)

Bulb 
Joris Verhoeven Architectuur
Deven Architectuurstudio 
dhr. J.J.M.C. Verhoeven 
(Joris)
J. van de Ven (Johan) 
dhr. L de Ruiter (Leon)

Hardgekookt 
Van Aken Architecten 
mw. ir. B. Vuksanovic
dhr. J. Swinkels (Jep)
dhr. T. Bullens (Toine)
dhr. M. de Bruin (Mattijs)
dhr. D. Hendriks (Didier)

We maken er wat van 
Een en Anders 
dhr. ir. A.G. Boertjes 
(Adriaan) 
ir. E.P. Tiebosch (Evelyn)

Bakelandplein: een Tuin der 
Lusten 
dhr. J. Verhagen (Jan) 
mw. K. Hermans (Kristel)
dhr. M. Wevers (Mark)

New Kids 
BLOOT Architecture 
dhr. T. Bloothoofd (Tjeerd)

040 Stapel-op 
Vervoort Architectuur 
mw. E. Vervoort (Eva) 
dhr. M. Voss (Menno)

Stem 
Denkkamer Architectuur & 
onderzoek 
dhr. P.M.J. Verschuren (Peter)
dhr. D. van de Rijdt (Dennis)
dhr. S. Maggs (Stuart)
mw. S. B. Riley (Sarah Beth)

WRS # 2012 Render Supply 
dhr. R.F Dobma (Rogier)

Nieuwe Ramen

3E RONDE 4E RONDE
Afvallers Genomineerden

WegWijsWoenselWest De KaravaanPLAnMUUR Nimfy

WESTWEGWIJSWOENSELWESTWEGWIJSWOENSELWESTWEGWIJSWOENSELWESTWEGWIJSWOENSELWESTWEGWIJSWOENSELWEST-

WAT KRIJGEN WE NOU? IK LOOP TOCH DOOR WOENSEL-

WEST, DE VOLKSE KRACHTWIJK? MAAR DIT LIJKT WEL TIMES 

SQUARE! WAT LEUK! EVEN WACHTEN HOOR, DIT MOET IK 

GOED BEKIJKEN…. EEN MUSICALVOORSTELLING BIJ DE 

BASISSCHOOL….. DE GROENTEBOER HEEFT SPRUITJES 

IN DE AANBIEDING….. HE, WAT GRAPPIG, EEN BRUILOFT 

HELEMAAL IN DE STIJL VAN DE BRANDWEER… WAT GEBEURT 

ER VEEL! HIER WIL IK MEER OVER WETEN…

Ik sta bij een gebouw. Een gebouw als een moderne wegwijzer, een geschenk van 

Trudo aan Woensel-West. Zodat iedereen die korter of langer in de wijk verblijft, wegwijs 

wordt in de wijk. Hier kan je zien wat je kan, wat er gebeurd. Daarmee zorgt Trudo voor 

ontmoeting en betrokkenheid, zo belangrijk voor een wijk als Woensel-West.

De wegwijzer op de hoek van het kruispunt van de Edisonstraat en de 1e Franklinstraat 

is vormgegeven als een enorme communicatiezuil. Het gebouw ademt communicatie, 

hier gebeurt het, hier moet je zijn. Op de gevel zit een lichtkrant voor hartekreten, een 

led-wall voor aankondigingen en reclame en een videoscherm met live beelden uit de 

buurt. De zuil is een en al informatie van de verenigingen, scholen, kerken, winkels en 

bewoners van Woensel-West.

De wegwijzer bestaat uit een begane grond, de sokkel, met daarboven drie verdiepingen. 

Op de begane grond zit een informatiecentrum voor alles wat gebeurt in Woensel-

West. Daar wordt de zuil, de webcams, het sms-verkeer beheert. Hier loop je naar 

binnen als je wilt weten waar je moet zijn en wat er gebeurt.

De verdiepingen daarboven staan in het teken van de kunst en het ambacht. Deze 

verdiepingen worden elk half jaar door twee andere kunstenaars bewoont, op bezoek 

in Woensel West. Zij hebben een atelier op de eerste verdieping waar ze kunnen 

werken, open huis kunnen houden en workshops kunnen organiseren. Grote erkers 

nodigen uit om naar binnen te kijken en vormen een vitrine om werk te exposeren. De 

kunstenaars wonen op de  tweede en derde verdieping, een compact en comfortabel 

appartement midden in Woensel West. 

Het gebouw is licht en open, geconstrueerd met een centrale kolom die de vloeren 

draagt en is verder opgebouwd uit glas en thermisch verzinkt staal. De gevel is voor 

een groot deel bekleed met gaas en led-verlichting waar bewegende beelden op 

te zien zijn. In een aantal erkers zitten grote videoschermen en de dakrand is een 

doorlopende lichtkrant. Sponsors waren goed te vinden in de lichtstad Eindhoven! De 

trappen rond de zuil ontsluiten de verdiepingen en het dakterras en complementeren 

het dynamische beeld.

WAT KRIJGEN WE NOU? ONTMOETING, LEVEN EN 

BETROKKENHEID, DAT IS WAT WE KRIJGEN!
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2e verdieping 3e verdieping

rechter zijgevel

achtergevel

situatie / bovenaanzicht

Kruispunkt voor stadnomaden, 

short-stay voor hippe mensen, 

starterapps voor beginners.

Doel
Microliving in stadsverband als ontmoetingsplaats voor bijzondere mensen.
Je hebt geen zin in een kille kamer en je drinkt niet graag je biertje alleen ?
Dan probeer de karavaan - even iets anders proberen.

Locatie E1.0 baekelandplein
De hoek aan het begin van de edisonstraat biedt de mogelijkheid voor een gebouw 
met personality voor mensen met behoefte aan samenleving.
De stedelijke integratie in de bestaande structuur vormt een wezenlijk aspect 
van het project. Door eenvoudige structuur en verbinding met de geplande 
woonbebouwing Edisonstraat ontstaat een harmonisch maar toch eigenzinnig en 
zelfbewust ensemble. 

Programma
De hergebruikte caravans worden als privacy-units in een gestapeld landschap van 
collectieve tussenruimtes ingezet als ‚huis in huis‘-concept.
Op de begane grond bevindt zich de entrée met lounge-ontbijtcafé. Hier zijn in het 
achter gelegen gebied overdekte parkeerplaatsen en een fietsruimte te vinden. 
In de daaropvolgende drie niveaus bevinden zich 3 x 5 = 15 microliving-units. 
Niveau één is voorzien van een gemeenschappelijke keuken en een grote centrale 
buitenruimte met een barbecue en diverse zitmogelijkheden. Op niveau twee 
bevindt zich een lees- en tv-hoek; niveau drie beherbergt meerdere flexible office-
werkplaatsen.

Gebouw
De gevel bestaat uit 15 caravans met buitenbetrekking. De collectieve ruimte is 
door 3-dubbelwandige opake acrylaatplaten van buiten beschermd.
Daardoor verandert dag en nacht de uitdrukking en sfeer van de gevel. 

Uitvoerbaarheid
Door verwerking van bestaande en goedkoop verworven caravans wordt 
duurzaamheid geprolongeerd en zichtbaar gemaakt: niet wegwerpen maar 
verwerken van op zich zelf goed materiaal. Eenvoudige geometrie en constructie en 
een groot aantal aan verhuurbare units maakt een zelfdragend economisch concept 
mogelijk. 

de karavaan

aanzicht edisonstraat

aanzicht baekelandplein

de karavaan  
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gevelbeeld Edisonstraat
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interieurbeeld tweede verdieping
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aluminium kozijnprofiel 100x60 mm, DRL

gezette aluminiumplaat 2 mm

vooraanzicht Edisonstraat 1:100 zijaanzicht Baekelandplein 1:100

doorsnede Bb 1:100doorsnede Aa 1:100

Edisonstraat Baekelandplein

achteraanzicht 1:100 zijaanzicht daktuin 1:100

Edisonstraat

Edisonstraat

9,7 m

2,7 m

hoogwaardige isolatie 30 mm

HR++ beglazing

DRL gevelsysteem op stramien van 1.65 m

terugliggende plint bekleed met zwart 

aluminium zetwerk

buitenwand volgens diederendirrix

betonnen liggers 300 x300 mm

op  stalen kolommmen 150x150 mm,

h.o.h 3,3 m

geprefabriceerde betonvloeren,

 overspanning 6,6 m

prefab betonnen vloerelement 340 mm

afwerkvloer met vloerverwarming 60 mm

Een collectief atelier met volledig 
transparante gevel voor maximale 
interactie met de buurt, met daaraan 
grenzend een buitenruimte. 

Door het transparante en eenvoudige gevelbeeld komt de nadruk te liggen op de bedrijvigheid achter de 
ramen. De interactie tussen de jonge creatieve ondernemers en de buurt  wordt hierdoor gestimuleerd.

De levendigheid achter de ramen bevordert de sociale 
controle op de entree van het Baekelandplein.

In contrast met de donkere stalen gevel, zijn de binnenwanden uitgevoerd in licht 
berkenhout, hiermee wordt de aandacht gevestigd op het interieur.

Het trappenhuis, gesitueerd aan de noordzijde, verbindt het collectieve atelier en daktuin met de studio’s. Door de beperkte 
breedte van de daktuin, is de beplanting verticaal tegen de blinde muur van de aangrenzende bebouwing  geplaatst.

Door het toepassen van een 
skeletstructuur is op elk niveau een 
vrije indeling mogelijk.

Vrij in te delen studio’s met een volle-
dig transparante gevel voor maximale 
daglicht toetreding en uitzicht. 

Op de hoek van de 
Edisonstraat/Baekelandplein krijgen “de 
Nieuwe Ramen” alle aandacht.

situatie 
1:500

plattegrond +1 
1:100

plattegrond +2 
1:100

plattegrond +3 
1:100

detail 1:20 Door toepassing van een lichte en eenvoudige draag- en bouwconstructie 
met geprefabriceerde en reperterende elementen worden de bouwkosten 
gereduceerd. 

+3

+2

+1

atelierdaktuin

studio 3 studio 4studio 2studio 1
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‘n plekkie voor m’n stekkie
ideeënprijsvraag hoeken Edisonstraat, Eindhoven | hoek E.0.1 | januari 2012

plattegronden 1/100

Wij zijn gefascineerd geraakt door 
het groene, duurzame karakter, het 
prettige leefklimaat en de beeldende 
kracht van deze woonvorm. Op de 
eerste verdieping komt men in het 
leef gedeelte van de woning. Hier is 
er toegang tot het grote terras aan 
de Edisonstraat dat uitzicht biedt 
over de straat en de kruinen van de 
bomen. De begroeiing en de figu-
ratie op het glas zorgen voor extra 
zonwering aan de zuidzijde.  Aan de 
oostzijde bevindt zich de tuinkamer. 
De gevel van deze tuinkamer be-
staat uit glazen “shutters” die in de 
zomerperiode open staan waardoor 
er een extra buitenruimte ontstaat. In 
de winter kunnen deze sluiten waar-
door de ruimte als een duurzame 
warmtebuffer voor de leefruimte di-
ent. Via een wenteltrap bereikt men 
de slaapverdieping. Hier bevinden 
zich twee slaapkamers en een op-
tie voor een kleine studieruimte. De 
slaapkamers grenzen direct aan het 
terras en de tuinkamer. De tuinkamer 
zorgt voor voldoende privatisering. 
Op het dak staat een tuinhuis. Hier 
is ruimte voor wat opslag en groe-
ien de plantjes die het best gedijen 
onder invloed van veel zonlicht.

aanzicht vanaf de Edisonstraat

detail

mi j n  e i g e n t h e e hu i s

WEEKMENU

BIGOS EN 
JASMIJN THEE

BAEKEN MMXII
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Via een trap (1) in de plint komt de logée terecht op het dak, waarna 
een tweede trap (2) de toegang (3) tot de hotelkamer verschaft. De 
suite heeft een open plattegrond en wordt enerzijds geflankeerd 
door een wandkast waarin een toilet (4) en een keuken (5) zijn 
opgenomen. Aan de andere kant van de ruimte bevindt zich een 
podium met daarin een bad (6) en een inloopdouche (7) met uitzicht 
op een patio (8). Centraal in de woning, onder een groot daklicht, 
staat de essentie van het verblijf: het bed (9). 

Impressie Edisonstraat

Impressie hotelkamer - podium met bad en inloopdouche

1

Impressie hotelkamer - keukenwand

Bovenaanzicht hotelkamer
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rechter zijgevel

achtergevel

situatie / bovenaanzicht

Via een trap (1) in de plint komt de logée terecht op het dak, waarna 
een tweede trap (2) de toegang (3) tot de hotelkamer verschaft. De 
suite heeft een open plattegrond en wordt enerzijds geflankeerd 
door een wandkast waarin een toilet (4) en een keuken (5) zijn 
opgenomen. Aan de andere kant van de ruimte bevindt zich een 
podium met daarin een bad (6) en een inloopdouche (7) met uitzicht 
op een patio (8). Centraal in de woning, onder een groot daklicht, 
staat de essentie van het verblijf: het bed (9). 

Impressie Edisonstraat

Impressie hotelkamer - podium met bad en inloopdouche
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Impressie hotelkamer - keukenwand

Bovenaanzicht hotelkamer
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BAEKELANDPLEIN

Genomineerden



Kruispunkt voor stadnomaden, 

short-stay voor hippe mensen, 

starterapps voor beginners.

Doel
Microliving in stadsverband als ontmoetingsplaats voor bijzondere mensen.
Je hebt geen zin in een kille kamer en je drinkt niet graag je biertje alleen ?
Dan probeer de karavaan - even iets anders proberen.

Locatie E1.0 baekelandplein
De hoek aan het begin van de edisonstraat biedt de mogelijkheid voor een gebouw 
met personality voor mensen met behoefte aan samenleving.
De stedelijke integratie in de bestaande structuur vormt een wezenlijk aspect 
van het project. Door eenvoudige structuur en verbinding met de geplande 
woonbebouwing Edisonstraat ontstaat een harmonisch maar toch eigenzinnig en 
zelfbewust ensemble. 

Programma
De hergebruikte caravans worden als privacy-units in een gestapeld landschap van 
collectieve tussenruimtes ingezet als ‚huis in huis‘-concept.
Op de begane grond bevindt zich de entrée met lounge-ontbijtcafé. Hier zijn in het 
achter gelegen gebied overdekte parkeerplaatsen en een fietsruimte te vinden. 
In de daaropvolgende drie niveaus bevinden zich 3 x 5 = 15 microliving-units. 
Niveau één is voorzien van een gemeenschappelijke keuken en een grote centrale 
buitenruimte met een barbecue en diverse zitmogelijkheden. Op niveau twee 
bevindt zich een lees- en tv-hoek; niveau drie beherbergt meerdere flexible office-
werkplaatsen.

Gebouw
De gevel bestaat uit 15 caravans met buitenbetrekking. De collectieve ruimte is 
door 3-dubbelwandige opake acrylaatplaten van buiten beschermd.
Daardoor verandert dag en nacht de uitdrukking en sfeer van de gevel. 

Uitvoerbaarheid
Door verwerking van bestaande en goedkoop verworven caravans wordt 
duurzaamheid geprolongeerd en zichtbaar gemaakt: niet wegwerpen maar 
verwerken van op zich zelf goed materiaal. Eenvoudige geometrie en constructie en 
een groot aantal aan verhuurbare units maakt een zelfdragend economisch concept 
mogelijk. 

de karavaan

aanzicht edisonstraat

aanzicht baekelandplein

de karavaan  
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aluminium kozijnprofiel 100x60 mm, DRL

gezette aluminiumplaat 2 mm

vooraanzicht Edisonstraat 1:100 zijaanzicht Baekelandplein 1:100

doorsnede Bb 1:100doorsnede Aa 1:100

Edisonstraat Baekelandplein

achteraanzicht 1:100 zijaanzicht daktuin 1:100

Edisonstraat

Edisonstraat

9,7 m

2,7 m

hoogwaardige isolatie 30 mm

HR++ beglazing

DRL gevelsysteem op stramien van 1.65 m

terugliggende plint bekleed met zwart 

aluminium zetwerk

buitenwand volgens diederendirrix

betonnen liggers 300 x300 mm

op  stalen kolommmen 150x150 mm,

h.o.h 3,3 m

geprefabriceerde betonvloeren,

 overspanning 6,6 m

prefab betonnen vloerelement 340 mm

afwerkvloer met vloerverwarming 60 mm

Een collectief atelier met volledig 
transparante gevel voor maximale 
interactie met de buurt, met daaraan 
grenzend een buitenruimte. 

Door het transparante en eenvoudige gevelbeeld komt de nadruk te liggen op de bedrijvigheid achter de 
ramen. De interactie tussen de jonge creatieve ondernemers en de buurt  wordt hierdoor gestimuleerd.

De levendigheid achter de ramen bevordert de sociale 
controle op de entree van het Baekelandplein.

In contrast met de donkere stalen gevel, zijn de binnenwanden uitgevoerd in licht 
berkenhout, hiermee wordt de aandacht gevestigd op het interieur.

Het trappenhuis, gesitueerd aan de noordzijde, verbindt het collectieve atelier en daktuin met de studio’s. Door de beperkte 
breedte van de daktuin, is de beplanting verticaal tegen de blinde muur van de aangrenzende bebouwing  geplaatst.

Door het toepassen van een 
skeletstructuur is op elk niveau een 
vrije indeling mogelijk.

Vrij in te delen studio’s met een volle-
dig transparante gevel voor maximale 
daglicht toetreding en uitzicht. 

Op de hoek van de 
Edisonstraat/Baekelandplein krijgen “de 
Nieuwe Ramen” alle aandacht.
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detail 1:20 Door toepassing van een lichte en eenvoudige draag- en bouwconstructie 
met geprefabriceerde en reperterende elementen worden de bouwkosten 
gereduceerd. 
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Wij zijn gefascineerd geraakt door 
het groene, duurzame karakter, het 
prettige leefklimaat en de beeldende 
kracht van deze woonvorm. Op de 
eerste verdieping komt men in het 
leef gedeelte van de woning. Hier is 
er toegang tot het grote terras aan 
de Edisonstraat dat uitzicht biedt 
over de straat en de kruinen van de 
bomen. De begroeiing en de figu-
ratie op het glas zorgen voor extra 
zonwering aan de zuidzijde.  Aan de 
oostzijde bevindt zich de tuinkamer. 
De gevel van deze tuinkamer be-
staat uit glazen “shutters” die in de 
zomerperiode open staan waardoor 
er een extra buitenruimte ontstaat. In 
de winter kunnen deze sluiten waar-
door de ruimte als een duurzame 
warmtebuffer voor de leefruimte di-
ent. Via een wenteltrap bereikt men 
de slaapverdieping. Hier bevinden 
zich twee slaapkamers en een op-
tie voor een kleine studieruimte. De 
slaapkamers grenzen direct aan het 
terras en de tuinkamer. De tuinkamer 
zorgt voor voldoende privatisering. 
Op het dak staat een tuinhuis. Hier 
is ruimte voor wat opslag en groe-
ien de plantjes die het best gedijen 
onder invloed van veel zonlicht.
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WAT KRIJGEN WE NOU? IK LOOP TOCH DOOR WOENSEL-

WEST, DE VOLKSE KRACHTWIJK? MAAR DIT LIJKT WEL TIMES 

SQUARE! WAT LEUK! EVEN WACHTEN HOOR, DIT MOET IK 

GOED BEKIJKEN…. EEN MUSICALVOORSTELLING BIJ DE 

BASISSCHOOL….. DE GROENTEBOER HEEFT SPRUITJES 

IN DE AANBIEDING….. HE, WAT GRAPPIG, EEN BRUILOFT 

HELEMAAL IN DE STIJL VAN DE BRANDWEER… WAT GEBEURT 

ER VEEL! HIER WIL IK MEER OVER WETEN…

Ik sta bij een gebouw. Een gebouw als een moderne wegwijzer, een geschenk van 

Trudo aan Woensel-West. Zodat iedereen die korter of langer in de wijk verblijft, wegwijs 

wordt in de wijk. Hier kan je zien wat je kan, wat er gebeurd. Daarmee zorgt Trudo voor 

ontmoeting en betrokkenheid, zo belangrijk voor een wijk als Woensel-West.

De wegwijzer op de hoek van het kruispunt van de Edisonstraat en de 1e Franklinstraat 

is vormgegeven als een enorme communicatiezuil. Het gebouw ademt communicatie, 

hier gebeurt het, hier moet je zijn. Op de gevel zit een lichtkrant voor hartekreten, een 

led-wall voor aankondigingen en reclame en een videoscherm met live beelden uit de 

buurt. De zuil is een en al informatie van de verenigingen, scholen, kerken, winkels en 

bewoners van Woensel-West.

De wegwijzer bestaat uit een begane grond, de sokkel, met daarboven drie verdiepingen. 

Op de begane grond zit een informatiecentrum voor alles wat gebeurt in Woensel-

West. Daar wordt de zuil, de webcams, het sms-verkeer beheert. Hier loop je naar 

binnen als je wilt weten waar je moet zijn en wat er gebeurt.

De verdiepingen daarboven staan in het teken van de kunst en het ambacht. Deze 

verdiepingen worden elk half jaar door twee andere kunstenaars bewoont, op bezoek 

in Woensel West. Zij hebben een atelier op de eerste verdieping waar ze kunnen 

werken, open huis kunnen houden en workshops kunnen organiseren. Grote erkers 

nodigen uit om naar binnen te kijken en vormen een vitrine om werk te exposeren. De 

kunstenaars wonen op de  tweede en derde verdieping, een compact en comfortabel 

appartement midden in Woensel West. 

Het gebouw is licht en open, geconstrueerd met een centrale kolom die de vloeren 

draagt en is verder opgebouwd uit glas en thermisch verzinkt staal. De gevel is voor 

een groot deel bekleed met gaas en led-verlichting waar bewegende beelden op 

te zien zijn. In een aantal erkers zitten grote videoschermen en de dakrand is een 

doorlopende lichtkrant. Sponsors waren goed te vinden in de lichtstad Eindhoven! De 

trappen rond de zuil ontsluiten de verdiepingen en het dakterras en complementeren 

het dynamische beeld.

WAT KRIJGEN WE NOU? ONTMOETING, LEVEN EN 

BETROKKENHEID, DAT IS WAT WE KRIJGEN!
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