Jaarverslag 2016
Van wie is de
straat?

INHOUD #9
PAG 2 Voorwoord: Margriet Eugelink PAG 3 Activiteitenoverzicht 2016
PAG 6 Verslagen en columns PAG 20 Sponsors PAG 20 Colofon

1

ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN

VOORWOORD
JAARVERSLAG 2016
De Brainportregio staat op de kaart… Eindelijk Mainport! In de binnenstad is het al
lang niet vreemd meer om in het Engels aangesproken te worden. De regio trekt veel
nieuwe mensen en ondernemingen. De stad groeit.

Het afgelopen jaar heeft Architectuurcentrum
Eindhoven tal van ruimtelijke ontwikkelingen geagendeerd
en gepresenteerd. Tijdens de gesprekken over de
Kanaalzone zijn tal van plannen besproken in de
context van de verdichtingsopgave waar Eindhoven
aan werkt. Dat ‘Technologie, Design en Kennis’ niet
voor niets de marketing slogan van onze stad is bleek
bijvoorbeeld ook tijdens de lezing van Rik van Stiphout
over innovaties op het gebied van licht en publieke
ruimte, en dan met name in Eindhoven. Dat de stad
aandacht heeft voor water en groen bleek onder meer
tijdens de Dag van de Architectuur. Met lezingen,
rondleidingen en de publicatie van de speciale
architectuurgids ‘Afslag groen’ werd hieraan aandacht
besteed. Een compleet overzicht van al onze
activiteiten is in dit jaarverslag opgenomen.
Eindhoven ontwikkelt zich verder. Nog steeds is er
volop ruimte voor nieuwe bouwplannen op Strijp-S.
Het staat er vol met bouwkranen. Met de komst van
de creatieve community Sint Lucas en de eerste van
de ruim 400 woningen in Space-S die dit jaar worden
opgeleverd, wordt er in dit deel van de stad nu ook
echt gewoond en geleefd. Waar Strijp-S eerst alleen
tijdens de Dutch Design Week of de FeelGood Market
bruiste is het er nu het hele jaar door levendig. Met de
herontwikkeling van Strijp-T is een begin gemaakt en
ook Strijp-R is een gebied waar steeds meer woningen
worden gebouwd en bewoond zijn. Er komt
samenhang in dit deel van de ‘ontphilipste stad’.

We keken in het tweede deel van het jaar naar een
ander deel van de stad dat toe is aan herontwikkeling
van zijn ‘brownfields’: De Kanaalzone. Het gevoel
bekruipt mij dat er weinig samenhang tussen de
verschillende plannen te ontdekken is. Minder sturing
van de overheid en een versnippering van locaties
waar plannen en initiatieven ontstaan. Projecten als
mooie ‘scherven’ in een groene stad, maar het
ontbreekt aan samenhang of sturing op beeld
kwaliteit. De vraag is of we dat willen? Of dat het niet
erg is, en we dit als een resultante van ‘het overlaten
aan het particulier initiatief moeten accepteren.
We zitten inmiddels al weer drie jaar op een vaste
en herkenbare locatie: Natlab. De discussies zijn
geanimeerd en het publiek is divers en kritisch.
Ook zijn we blij met onze sponsors en begunstigers.
Ze maken niet alleen onze activiteiten mogelijk maar
mengen zich eveneens in het debat, en dat vinden we
nog veel belangrijker!
Waar willen we met de stad naar toe? Wat zijn de
ambities? Wie neemt het initiatief? Hoe maken we
werk van duurzaamheidsambities? Kortom, wat is de
agenda voor de toekomst van onze stad? Het zijn
vragen die we voortdurend stellen. En, die we binnen
het initiatief ‘Destination EIN’ ook steeds concreter
proberen te beantwoorden. Hierover meer in 2017.
Volg en ‘like’ ons!
MARGRIET EUGELINK,
voorzitter Architectuurcentrum Eindhoven
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ACTIVITEITENOVERZICHT 2016
MA 18 JANUARI FILM MAARTEN VAN SEVEREN
64 bezoekers (volle zaal) bekeken maandag 18 januari
de documentaire over de in 2005 overleden Belgische
meubelontwerper en interieurarchitect Maarten van
Severen: Addicted to Every Possibility (regie: Moon
Blaise / Pain Perdu, 2014). Een korte inleiding werd
verzorgd door René Erven, coördinator Architectuur
centrum Eindhoven. Hij besprak de designhistorische
betekenis van het stoelontwerp .03, een van de
beroemdste ontwerpen van Maarten van Severen.
MA 15 FEBRUARI LEZING KUNST EN ARCHITECTUUR
89 bezoekers bezochten de lezing van Bert Staal en
Frank Havermans in het auditorium van Natlab.
De sprekers waren niet zo maar uitgenodigd. Beide
ontwerpers hadden net twee spraakmakende
projecten in de omgeving van Eindhoven opgeleverd.
Buro Staal/Christensen en VLCS architecten
ontwierpen het nieuwe kantoor van Woonbedrijf.
Terwijl Frank Havermans net een brugproject bij een
school in Son had gerealiseerd.
VR 11 MAART BEZOEK SPILCENTRUM ’T HOFKE
Op vrijdag 11 maart bezochten we samen met
wethouder Mary Ann Schreurs en onze sponsors/
relaties Spilcentrum ‘t Hofke. Dit project won in
oktober 2015 de tweejaarlijkse Dirk Roosenburgprijs.
25 FEBRUARI-24 NOVEMBER LEZINGEN
‘VAN WIE IS DE STRAAT?’ VAN ABBEMUSEUM
EN ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN
Donderdag 25 februari was de aftrap van de serie
lezingen en gesprekken die de expositie ‘Van wie is de
straat?’ begeleiden. Het publiek, in een overvol
auditorium van het van Abbemuseum, werd door
Tracy Metz en haar gasten meegenomen op een reis
naar de straten van Amsterdam, Las Vegas, Detroit,
Kaapstad, Hong Kong, Brixton, Parijs en Rio…
Van enkele lezingen is een verslag opgenomen in dit
jaarverslag. Overzicht lezingen:
• Do 25 februari Stadsleven met Tracy Metz e.a.
• Do 17 maart Stefan Al (Penn University)
• Do 31 maart Jacob Voorthuis (TU/e)

• Do 14 april Marian de Vries (buro Lubbers),
Eric van Ulden en Sander van Ham
• Do 12 mei Lieke van Hooijdonk (Lilith Ronner van
Hooijdonk), Florian de Visser en David Habets
(RAAAF: Rietveld Architecture-Art-Affordances)
• Do 26 mei Arjen Petersen en Designteam
(Van Aken Architecten)
• Do 9 juni Vincent Wittenberg (Gewildgroei) e.a.
• Do 23 juni Jacob Voorthuis (TU/e)
• Do 1 september Jos Bosman (TU/e),
Pieter Van Wesemael (TU/e), Vincent Wittenberg
(Gewildgroei), Hüsnu Yegenoglu (TU/e)
• Do 15 september Oana Rades (Shift A+U),
Dave van den Berg (Dynamo)
• Do 13 oktober Ad de Bont (Urhahn)
• Do 27 oktober Ronald Rijnen (gemeente Eindhoven)
• Do 10 november Rik van Stiphout
(gemeente Eindhoven)
• Do 24 november Bas Braakman (gemeente
Eindhoven) en Johan Diepens (Mobycon)
MA 30 MEI HIGH-RISE MET INLEIDING
DOOR MARGRIET EUGELINK
Op maandag 30 mei, organiseerden Natlab door
Plaza Futura en Architectuurcentrum Eindhoven een
speciale première van de sciencefiction thriller
High-Rise. Margriet Eugelink, architect van o.m.
Westpoint (met 140 meter het hoogste gebouw van
Noord-Brabant), leidde de film in.
ZA 18 JUNI DAG VAN DE ARCHITECTUUR
Op zaterdag 18 juni startte de Dag van de Architectuur
met een lezing van Gerrie Andela en Marian de Vries in
het Philips Museum. Andela ging in haar lezing in op het
ontstaan en belang van ‘Philipsgroen’ voor Eindhoven.
Marian de Vries werkt bij Buro Lubbers en was betrokken
bij verschillende transformateis van Philipsgebouwen
(plein voor de Lichttoren, de daktuinen op Gerard en
Anton op Strijp-S). ‘s Middags konden bezoekers
zelfstandig of met een gids op pad. Productie architectuurgids Afslag groen (oplage 1000, uitverkocht) i.s.m.
Philips Museum, Proeftuin040, KruitKok landschaps
architecten, Buro Lubbers, BNA en gemeente Eindhoven
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2 T/M 31 OKTOBER DE ARCHITECTUURTEKENING
HERLEEFT
Zondag 2 oktober opende in Natlab de expositie
‘De architectuurtekening herleeft’. De expositie in het
kader van ‘The Big Draw’ was een initiatief van Tekenmeesters in samenwerking met Architectuurcentrum
Eindhoven en de BNA Kring Zuidoost Brabant. Meer
dan 40 schetsen en tekeningen waren tot en met
31 oktober te zien in het café van Natlab. Inleidingen
werden verzorgd door Jacob Voorthuis (TU/e) en
Rene Erven (Architectuurcentrum Eindhoven).
MA 10 OKTOBER STADSGESPREK STATION –
KANAALZONE 1/2

VR 9 / ZA 10 / ZO 11 SEPTEMBER OPEN
MONUMENTENDAG: ICONEN EN SYMBOLEN

4

Het thema van de 30ste Open Monumentendag 2016
was iconen en symbolen. Er vonden diverse
openstellingen en rondleidingen plaats.
• Openstelling Landgoed De Grote Beek /
Rondleiding: 80 bezoekers
• Openstelling gebouw lokale vrijmetselaarsloge
Alba Rosa: 130-140 bezoekers.
• VVV-wandeling / station-Admirant: VVV-gidsen
hebben 120 deelnemers rondgeleid (alle wandelingen
waren uitverkocht)
• Openstelling Petruskerk: 350 bezoekers (200 op
zaterdag 150 op zondag). De openingslezing op
vrijdag door Peter Thoben: 40-50 bezoekers.
• Openstelling Admirant: ruim 150 bezoekers,
waarvan ongeveer 120 deelnemers VVV-
rondleiding.
• Rondleidingen Kazerne: 20-40 deelnemers.
• Openstelling Erfgoedhuis: 150-200 bezoekers.
• Openstelling Sterrenwacht: 60-80 bezoekers.

• Filmpremière ‘Betoog en Beton’ (2016) in Natlab met
Hans Busstra en Marguerite Meijer (filmmakers),
Mary-Ann Schreurs (gemeente Eindhoven), Emiel
van Vugt en Leonne Cuppen (leden commissie
Ruimtelijk Kwaliteit), Cees Donkers, Wouter Jan
Verheul (TU Delft). Moderatie Jaap Modder: 
130 bezoekers (volle zaal).
• Productie brochure (oplage 1500, uitverkocht)
Redactie: Peter Thoben, Rene Erven, Loes
Heuvelmans, Herman Kerkdijk en Fons Spijkers.
Uitgave i.s.m. gemeente Eindhoven
VR 23 SEPTEMBER NETWERKBIJEENKOMST
EN WANDELING: STRIJP-R
Vrijdag 23 september organiseerden Goedhart 3D en
Kingspan Insulation, met medewerking van
Architectuurcentrum Eindhoven, een netwerk
bijeenkomst met als thema Strijp-R. Ralf Peeters
(Amvest) praatte over de ontwikkelingen op het
voormalige Philipsterrein. De ontvangst vond plaats
bij Piet Hein Eek.

Maandagavond 10 oktober sprak Fulco Treffers in
Natlab met direct betrokkenen over de ruimtelijke
toekomst van de kop van het Eindhovens Kanaal. Dit
gebied krijgt de komende jaren een enorme bouw
impuls. Bovendien ligt het strategisch ten opzichte
van het centrum en zijn er al veelbelovende
ontwikkelingen in gang gezet (NRE-terrein). Te gast
waren onder meer Rob van Vugt (Lichtstad Architecten)
over project Oude Haven dat hij samen met Van den
Pauwert Architecten in opdracht van Woonbedrijf &
Ballast Nedam ontwierp en Maarten Otten (Architecten
aan de Maas) over het ontwerp Havenkwartier in
opdracht van CRA Vastgoed. Andere gasten waren:
Herman Kerkdijk (Gemeente Eindhoven) over
gemeentelijke visie op Kanaalzone en Peter
Hoesbergen (Peter Hoesbergen advies). Bezoekers: 78
DO 13 OKTOBER SPONSORBIJEENKOMST:
MET WETHOUDER WILBERT SEUREN
Donderdag 13 oktober ontving Architectuurcentrum
Eindhoven Wilbert Seuren, wethouder van Ruimtelijke
ordening en Financiën. In zijn portefeuille zit onder
meer ruimtelijke ordening, strategische stedelijke
ontwikkeling, Eindhoven Noordwest, regionale
samenwerking en financiën (incl. MIP). Hoe zit het nu
met deze beleidsterreinen? Welke ambities worden er
aangepakt? Hoe worden en blijven we een stad met
internationale allure, aantrekkelijk voor bedrijven en
kenniswerkers? Chris Paulussen (Eindhovens Dagblad)

toonde enkele fragmenten uit de documentaire
‘Betoog en beton’ en sprak daarover met Seuren en de
relaties van Architectuurcentrum Eindhoven in N
 atlab.
MA 14 NOVEMBER STADSGESPREK STATION –
KANAALZONE 2/2
Maandagavond 14 november sprak Fulco Treffers in
Natlab met direct betrokkenen over de ruimtelijke
toekomst van de zone rond het station. Na de
vernieuwing van het station, die onder meer bestaat
uit de verbreding van de voetgangerstunnel, krijgt het
aangrenzende gebied de komende jaren een enorme
bouwimpuls. De Groene Toren staat inmiddels in de
steigers, er zijn plannen voor ‘achter’ het studenthotel
(Lichthoven 2), en het VDMA-complex krijgt een
impuls. Te gast waren Kees Christiaanse (KCAP),
Herman Kerkdijk (gemeente Eindhoven), Arie van
Rangelrooij (architecten|en|en) over het gebouwencomplex Mariënhage, Paul Terwisscha van Scheltinga
(Woonbedrijf) over woonmilieus en m.n. Zusterflat en
VDMA, Oresti Sarafopoulos over The Student Hotel.
130 bezoekers woonden het gesprek bij (volle zaal).
MA 12 DECEMBER STADSGESPREK
SMART CLUES FOR SMART LIVING?
Architectuurcentrum Eindhoven en DATAstudio (Het
Nieuwe Instituut en gemeente Eindhoven) organiseerden
op 12 december een bijeenkomst over smart technology
en de ruimtelijke toekomst van Eindhoven. Hoe kunnen
ruimtelijk ontwerpers, de overheid, corporaties en de
markt met deze technologieën werken aan vastgoed
opgaven (transformatie, nieuwbouw, wijkvernieuwing?)
Met Dan Hill (Arup/Arup Digital Studio) en Mark van
der Net (OScity). Gespreksleiding: Erna van Holland.
Bezoekers: 87.
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VAN WIE IS
DE STRAAT?
Op 20 februari opende de expositie ‘Van wie is de straat?’ in het Van Abbemuseum.
De tentoonstelling toont verschillende visies op onze publieke ruimte. Vier gasten hebben
elk een bepaald aspect van het gebruik van de openbare ruimte uitgewerkt. Dit resulteerde in
heel verschillende bijdragen: de openbare ruimte als plek voor protest (Crimson architectural
historians), een typologie van honderd verschillende straten (ZUS), de vormgeving van de
publieke ruimte op The Strip in Las Vegas (!melk) en het project Refugee Republic over het
dagelijks leven in een vluchtelingenkamp (kunstenaar Jan Rothuizen, multimediajournalist
Martijn van Tol en fotograaf Dirk Jan Visser, geproduceerd door Submarine Channel).
Het Van Abbemuseum en Architectuurcentrum Eindhoven organiseerden eveneens een
lezingenprogramma met tal van uiteenlopende gasten…

STADSLEVEN
Column: Gerard Mesman

Donderdag 25 februari was de aftrap van de serie
lezingen en gesprekken. Journalist, auteur en presentator
Tracy Metz sprak in haar maandelijkse talkshow
Stadsleven met betrokkenen van de expositie:
kunstenaar Jan Rothuizen, Jouke Sieswerda werkzaam
bij ZUS, Wouter Vanstiphout van Crimson Architectural
Historians en Jerry van Eyck van !melk. Het publiek
werd meegenomen op een reis naar de straten van
Amsterdam, Las Vegas, Detroit, Kaapstad, Hong Kong,
Brixton, Parijs en Rio…
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Van wie is de straat? Vreemde vraag. Niet alleen op
het eerste gezicht, maar ook na de tweede gedachte;
de straat is immers van iedereen. Was daar discussie
over dan? In het Van Abbe is tot 30 april 2016 de
tentoonstelling (die ook weer niet echt een tentoonstelling is in de zin van beeldende kunst) ‘Van wie is de
straat?’ te zien als vervolg (het mag geen remake
heten) op een tentoonstelling in hetzelfde Van Abbe,
maar dan in 1972. Die exercitie heette toen heel
neutraal ‘De straat’, maar een dergelijke titel zet je
natuurlijk al helemaal niet in beweging. We hebben op
donderdag 25 februari een feestelijke opmaat voor

een negental lezingen over ‘de straat’, onder andere
georganiseerd door het Architectuurcentrum
Eindhoven, in het intieme theatertje van het museum.
We kijken en luisteren onder leiding van de welbespraakte
Tracy Metz uit Amsterdam naar denkers en doeners
uit verschillende windstreken, al dan niet op film, over
zaken die me in meerdere of mindere mate doen
denken aan het stukje infrastructuur waarover ik
zojuist van mijn huis naar het museum ben gefietst.
Eenmaal binnen zit ik vooral veel in Amsterdam en
behoorlijk veel in de woestijn (Las Vegas, Irak) om in de
laatste bijdrage van links naar rechts over de globe te
hoppen: Detroit, Kaapstad, Hong Kong, Brixton, Parijs
en Rio. En dat in de verschillende decennia die ons
tussen nu en 1972 reeds zijn gepasseerd. Het geheel is
daarmee eigenlijk geen geheel, zonder dat onze
gastvrouw een serieuze poging doet de zaak boven
het straatniveau met elkaar te verbinden.
Daar zit ik in mijn provinciestadje aan de Dommel in
het rode pluche, en ik drijf steeds verder weg in de
onmetelijke tijd en ruimte die onze planeet gegeven is.
Ik krijg in dit debat -dat geen debat is maar een intiem
onderonsje- geen antwoord op de vooraf gestelde
vraag, en vermaak me daarom met de krenten uit de

pap. Wist je dat de strip in Las Vegas zo beroemd is
geworden door echtscheidingen? Punt is dat je in de
States in de vijftiger jaren wel mocht scheiden, maar
dan moest je wel naar de enige plek in dit onmetelijke
land waar dat legaal kon: juist, midden in de woestijn,
in Las Vegas. En, dan moest er ook nog eens 6 weken
blijven, anders was die scheiding weer niet wettelijk.
6 weken midden in de woestijn. Niks te doen tussen al
die zandkorrels, dus had je naast een prettig stukje
onderkomen (hotel met airco) ook nog wat nodig om
de tijd stuk te slaan: vertier. Zo kom je uiteindelijk in
2016 aan 40 miljoen toeristen per jaar. Dat is nog eens
een businessmodel. De rest is afgeleide: groot, groter,
grootst en tenslotte ligt die snelweg in de weg, waarna
een Nederlander Strip mag ombouwen tot een boulevard
voor flanerende paartjes (al dan niet voor langere tijd
bij elkaar). En van wie is die straat? Grotendeels van
MGM, en dus particulier.

Zo komen we bij straten die wel degelijk niet van
iedereen zijn: in Londen hebben de slimme jongens
van de City ook maar meteen de straat gekocht,
zodat het straatprotest daar legaal geweerd kan
worden.
In Hong Kong speelde in de Umbrella revolutie van
2013 hetzelfde: daar kwam de politie massaal in actie
toen de protesten zich uitbreidde naar een particulier
stukje straat. De straat als protestbasis is interessant
materiaal voor een historicus, al dan niet met de
bijvoeglijke bepaling architectuur. Dan zit er in elk
geval leven in de brouwerij, iets dat je ook kunt zeggen
van de enorme dynamiek van het vluchtelingenkamp
in Irak. In een soort tijdflits zie je in een paar jaar tijd de
groei van tent naar permanente behuizing, van safe
heaven naar een volwaardige stadseconomie. De
ultieme graadmeter is hier onze alledaagse deur;
zodra je die in je tent kunt zetten, dan weet je dat je
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weer een thuis hebt. De uitsmijter van de avond komt
van Jan Rothuizen en brengt me weer terug naar onze
kant van de vluchtelingenstroom: zie de vluchteling
niet als tijdelijk, maar als een chronisch gegeven.
Daarmee kunnen we als concept aan de gang, al dan
niet aan de Dommel.

STRAATVERHALEN 1
Column/verslag: Gerard Mesman

Deze derde avond een lezing met de titel ‘Straatverhalen
1’ door Jacob Voorthuis, werkzaam als universitair
hoofddocent architectuurfilosofie op de TU/e.
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De laatste foto van de lezing krijgt ruim de gelegenheid
om zich vast te zetten in mijn hoofd, omdat hier de
spraakwaterval van de spreker -en dus ook de visuele
presentatie- stopt. Op de voorgrond twee jongens die in
de lens kijken. Op de achtergrond tussen wat laagbouw
een aantal hoge woontorens. Door het uiterlijk van de
jongens denk ik aan Engeland, maar zouden die er niet op
staan, dan zou het zomaar willekeurig welke stads
uitbreiding ter wereld kunnen zijn: functionele bouw.
Architectuurfilosoof Jacob Voorthuis sluit zijn referaat
van anderhalf uur voor een betrekkelijk jong gezelschap
(ik voel me alsof ik opnieuw in de collegebanken ben
beland) af met de opmerking: “Wellicht is het goed
wonen in de appartementen, maar ik vraag me af of ik
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hier zou willen wonen. De straat is hier wel erg ver weg.”
En ja, net hiervoor zaten we nog in een lieflijk straatje bij
de kathedraal van Wells. Voorthuis: “Ik loop graag door
deze straat als ik op bezoek ben bij de familie van mijn
vrouw. De muurtjes zijn net hoog genoeg om geriefelijk
op te leunen, en de afstand tot de voordeur is precies zo
groot dat ik met gemak met de bewoner zou kunnen
praten. Vanuit de woning heb je goed zicht op de straat.
Voor een veilig gevoel heb je vooral veel ogen nodig.”
Het hoge woord is eruit: sociale controle. Voorthuis is
filosoof op een wetenschappelijk instituut, dus dan ben
je niet zomaar waar je naar toe moet. We worden
meegenomen in door onze voorouders op schrift
gestelde geschiedenis, én zelfs van ver voor we
überhaupt k onden schrijven. De oudste straat ligt
volgens onze gids op Cyprus; ruim 5.500 jaar voor het
begin van onze jaartelling. Maar voor een goed begrip
voor ons sociale gedrag, moeten we zelfs de prehistorie
in voor de geniale vondst van het vuur maken. Een vuur
maak je bij voorkeur in een stapeltje hout, en guess
what de verzamelde koukleumen maken een kring rond
het kampvuur, warmen hun voorkant en kijken elkaar
zodoende aan. Contact. Wat drank erbij, een liedje
(gaat vanzelf) en dan is het een relatief kleine stap naar
de ontmoetingsplek van jaren later: de straat.
De filosoof neemt ons nog mee naar 2 belangrijke
tussenstops: het theater en de politiek. Van bovenaf
zie je eigenlijk meteen dat het Griekse amfitheater
niet meer is dan een uitbreiding van de straat. Een
forse uitstulping in een halve cirkel is voor het publiek,
loom liggend tegen een gedienstige heuvel of berg.
Aan de overzijde van de -al dan niet- denkbeeldige
straat de verhoging voor het koor als stem van het
volk. En daar tussen het speelvlak voor de getergde
mens in tragedies die nu nog steeds in de theaters
worden gebracht. Voorthuis laat zijn licht schijnen
over het nut van maskers, zowel in het theater als in
ons dagelijks leven, en via het theater van de lach
(komedie) belanden we in het politieke theater. In het
stadhuis van Siena schildert Ambrogio Lorenzetti in
1338 een aantal fresco’s, waaronder ‘Il buon e il mal

Governo’. Op de schildering met het slechte bewind
prijkt onder andere een krachtige duivel. Dit deel is
nogal toegetakeld in de loop van de jaren, wellicht
doordat het bekogeld werd met overrijp fruit en eieren
die ruim over de houdbaarheidsdatum heen waren,
om te bekrachtigen dat dit niet de weg was die men in
de kraamkamer van de moderne democratie voor
ogen had. En dan zijn we waar we zijn moeten, want
op het contrasterende fresco over het goede gouvernement vinden we in het centrum een groepje
dansende meisjes. Het doel van onze filosofische reis,
want aan deze fragiele wezens zou de straat idealiter
toe moeten behoren volgens Jacob Voorthuis.
De redenering is bepaald makkelijk te volgen: als de
meest kwetsbare deelnemers aan het openbare leven
op straat veilig kunnen deelnemen, dan geldt dat
vanzelfsprekend ook voor de overige straatgangers.
Het straatje in Wells voldoet volgens Voorthuis aan
dat criterium. En ik denk onwillekeurig aan mijn eigen
straat: voortuintje niet te diep, muurtje niet te hoog,
geen rolgordijnen op straatniveau (slechts 1 op de 1e
verdieping) en -niet altijd bevorderlijk voor het tempo
in het nodige tuinonderhoud- inderdaad altijd genoeg
aanspraak. De sociale controle werkt op een aangenaam niveau. Check. De 13 in een dozijn flats achter de
Britse jongens lijken ver weg in mijn doorsneestraatje in
het Eindhovense, en de straat is 5 stappen uit onze
voordeur. Maar toch, dansen op straat, dat lukt niet,
omdat ik 1 ding mis in de filosofische rondgang. 1 ding
dat ons moderne leven bovenmatig beïnvloedt en op
het fresco in Siena nog niet voor kon komen: de auto.
En de meest kwetsbaren zijn voor de dominante
vierwieler niet dansende meisjes, maar voetballende
kinderen. Wat als die nu weer de straat krijgen?

DE VRIJSTRAAT EN KLEINE
BERG ONDER DE LOEP
Verslag: Rene Erven

Op donderdag 26 mei presenteerde Arjen Petersen,
architect bij het Eindhovense Van Aken Architecten,
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de resultaten van een analyse naar de Vrijstraat en
Kleine Berg. Samen met zeven collega-architecten
van het internationale ontwerpteam van Van Aken
Architecten deed hij het onderzoek. Uiteenlopende
aspecten, zoals gebruik, beleving en straatobjecten,
zijn op een creatieve manier in kaart gebracht. En, dat
resulteerde in een intrigerende presentatie die naar
meer smaakt…

Het was voor het ontwerpteam van Van Aken wel even
wennen om niet meteen met het schetspotlood
‘ontwerpend’ aan de slag te gaan, vertelde Arjen Petersen
bij de start van zijn presentatie. Het zit ontwerpers in
de genen om te denken in mooie en fraaie ontwerp
oplossingen, maar nu dus niet. Petersen en zijn team
nam nu eerste de tijd om te observeren en te analyseren.
Bij het van oorsprong Eindhovense architectenbureau
Van Aken Architecten werken ontwerpers met
verschillende culturele achtergronden. Inmiddels heeft
het bureau ook vestigingen in Rotterdam, Aken, Dubai
en Shanghai. De Van Aken Academy (VAAcademy) is
opgericht om ontwerpers van het bureau de mogelijkheid
te geven zich vakinhoudelijk te verdiepen. Het verzoek
van het Architectuurcentrum Eindhoven om een
onderzoek te doen naar de ervaring van de publieke
ruimte kreeg een plek binnen de VAAcademy. Met de
methodes van de Deense stadsonderzoeker en
ontwerper Jan Gehl (1936) ging het team aan de slag.
Jan Gehl maakte in de jaren eind-zestig en zeventig
studies naar het functioneren van pleinen en straten
en publiceerde zijn ideeën in verschillende invloedrijke
publicaties. In 1971 verscheen Life Between Buildings,
dat in 1987 in een Engelse vertaling op de markt kwam.
Hierin beschrijft Gehl hoe kleine verbeteringen de
stad Kopenhagen in 40 jaar tijd geleidelijk hebben
getransformeerd, van een autogerichte naar een
voetgangers- en fietsgerichte stad.
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Even invloedrijk is zijn boek Cities for People uit 2010,
waarin de vraag centraal staat hoe we steden kunnen
vormgeven als een prettige leefomgeving voor zijn
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inwoners. Een omgeving met een menselijke schaal
die uitnodigt om te lopen, fietsen, verblijven en spelen
en met aandacht voor levendigheid, veiligheid,
duurzaamheid en gezondheid. Gehl betoogt dat veel
steden in de laatste decennia vooral ingericht zijn op
het faciliteren van de auto. De beleving door de mens
kreeg veel te weinig aandacht.
Van Aken bezocht het bureau van Gehl in Kopenhagen en
interviewde Birgitte Svarre, partner bij het bureau. In een
filmpje betoogde zij dat het voor een gezond bestaan van
mensen van belang is om: 1. actief te zijn, 2. om buiten te
zijn en 3. om andere mensen te ontmoeten. Die drie
uitgangpunten vormen de basis voor analyses en aanpak
van het Deense bureau dat inmiddels wereldwijd werkt en
adviseert in steden als New York, Toronto en Sao Paolo.
De methode die het bureau hanteert is onder meer
beschreven in de recente publicatie How to study public
life (Jan Gehl & Birgitte Svarre, Kopenhagen 2013) en
vormde ook de basis voor de analyse naar Vrijstraat en
de Kleine Berg die het team van Van Aken uitvoerde.
De twee straten liggen in elkaars verlengde, en worden
doorsneden door de Emmasingel/Keizersgracht. De
analyse komt op het goede moment. De Kleine Berg
staat aan de vooravond van een fysieke transformatie
(onderhoud aan riolering/verbetering bestrating) en
door het recente faillissement van de V&D, met de lange
gevel gelegen aan de Vrijstraat, is de discussie over de
toekomst van deze straat ook uiterst actueel.
Op verschillende manieren is er naar de twee
Eindhovense straten gekeken: de objecten in de
straten zijn geanalyseerd en beschreven (Object
mapping), er zijn dagboeken bijgehouden (Keeping a
diary), er zijn proefwandelingen gemaakt (Test walk);
er is geteld (Counting); gebruikers en hun bewegingen
zijn gevolgd (Tracing and tracking); het gedrag van
gebruikers is beschreven (Behaviour mapping) en al
die analyses zijn verwerkt in een forse maquette
(Making a maquette). En, dat alles bevestigt de
bestaande e
 rvaringen, maar leidde tot opmerkelijke en
intrigerende observaties. Hier enkele:

• Er staan alleen objecten (zoals winkelborden e.d.) in
de Vrijstraat tijdens de winkelopening, in de Kleine
Berg valt het grote aantal permanente objecten op:
bloembakken, terrasmeubilair e.d.;
• In beide straten is er een gebrek aan publieke
zitgelegenheden.
• In de Vrijstraat staan gemiddeld 20 verkeerd
geparkeerde fietsen; in de Kleine Berg zijn 21 legale
parkeerplaatsen voor auto’s. Er zijn 11 ‘illegale’
parkeerplekken voor auto’s.
• De Vrijstraat in hoofdzakelijk monofunctioneel:
slechts 7 % van de functies (voornamelijk horeca) is
geopend na winkelsluiting. De lege winkels/etalages
in de Vrijsraat hebben en negatieve invloed op de
straat.
• Wat betreft het geluid was dat in de Vrijstraat
hoofdzakelijk afkomstig van winkelende bezoekers,
bij de kleine Berg kwam dat van auto’s en fietsers.

De hoeveelheid geluid is in beide straten globaal gelijk.
• De Vrijstraat is monotoon en onvriendelijke verlicht
van bovenaf, de Kleine Berg daarentegen heeft en
meer gevarieerdere verlichting op etalage en
ooghoogte.
Petersen concludeerde dat door deze onderzoekende
aanpak er een veel beter inzicht is ontstaan in het
functioneren van de straten, en dat daarmee volgens
hem een betere basis is gelegd voor een ontwerpproces.
Tegelijk erkende hij ook dat ook dat niet per se een
proces is dat gericht moet zijn op de vormgeving van
‘mooie’ fysieke ingrepen. Wellicht het nog meer van
belang om met direct betrokken in een bottom-up
aanpak aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld om te
onderzoeken hoe en waar het beste terrassen kunnen
worden ingericht, waar publieke zitgelegenheden en
stadsgroen het best tot zijn recht komen, hoe het
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verkeer en het parkeren kan worden aangepakt, en
welke partijen een impuls kunnen geven aan bijvoorbeeld
het tijdelijk gebruik van de V&D etc. De architect meer
als initiator en motivator van een vernieuwingsproces,
en pas in laatste instantie als vormgever…

GEWILDGROEI
NA DE PUINTUIN
Column/verslag: Gerard Mesman

Donderdag 9 juni 2016 vond de achtste lezing plaats in
de reeks ‘Van wie is de straat’ in het Van Abbemuseum,
georganiseerd naar aan leiding van de gelijknamige
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tentoonstelling. Vincent Wittenberg van Gewildgroei
keek daarin samen met Kees Doevendans van de TU/e
terug op de invloed van Louis Le Roy, die als gastdocent
in de jaren zeventig van de vorige eeuw, de puintuin
introduceerde. Een aantal voormalige s tudenten die
toen in die puintuin aan de slag gingen, voorzagen de
voordracht van Wittenberg van een levendig
commentaar.

berg stenen zich rond de bomen slingert. Pas dan
kunnen de handen uit de mouwen, voor het herschikken
van stenen en steentjes. Gulden regel: grote
brokstukken laten liggen. Volg je intuïtie en vermijd
redeneren over het juiste patroon. Je mag herschikken
zo lang je wilt, maar laat ondertussen het onkruid welig
tieren en geef jonge boomscheuten de ruimte. En tijd.
Heel veel tijd. Resultaat: een ecokathedraal.

het TD-gebouw was zoiets; het gebouw totaal
strippen en dan per verdieping een kavel uitgeven,
waar je ook de natuur zijn gang zou mogen laten
gaan.” Afgestemd. En, Körmeling verwijst naar zijn
eigen Happy Street, waarin de openbare ruimte
omzoomd wordt door een verzameling van allerlei
gebouwen en functies. Kriskras. Als curiositeit een
succes in het verre Shanghai.

Men neme een weiland. Plant een paar bomen her den
der. Vier jaar de natuur zijn werk laten doen, zonder zelf
in te grijpen: op de handen zitten. En dan kan het feest
beginnen, het hek kan open en de viertonners met puin
kunnen hun af en aan rijden herhalen tot er een flinke

Vincent Wittenberg van Gewildgroei laat ons een paar
foto’s zien van de ecokathedraal die Louis Le Roy bij
Heerenveen heeft gecreëerd. Le Roy zien we ook even
op een video, waar hij een verrassend helder Nederlands
-weliswaar met een sterk Fries accent- spreekt voor
een naam die anders doet vermoeden. Het verband
met Eindhoven lijkt dan nog relatief ver weg, om nog
maar te zwijgen over de connectie met de straat. Die
relatie is er echter wel degelijk, maar dan wel ruim 40
jaar terug in de tijd. Bert Staal weet hoe het zit: “In die
tijd mochten studenten bij Bouwkunde zelf een docent
regelen, die voor een half jaar een aanstelling kreeg. Wij
hebben toen voor Louis gekozen. Dit tegen de zin van
de toenmalige Technische Hogeschool in.” Met deze
correctie uit de zaal, komt de sfeer van de zeventiger
jaren ook direct weer naar boven: iedereen gaat zich
ermee bemoeien. Vincent horen we niet veel meer als
de eerste rijen in het Van Abbe-auditorium met groot
enthousiasme herinneringen over deze wilde periode
naar boven halen. Dit onder aanvoering van ras-
ontregelaar John Körmeling, die geheel in zijn element,
het gedachtegoed van Le Roy met elan aanprijst.

Toch zijn we dan weer bij Vincent Wittenberg, met
dank aan het verbod op glysofaat. De EU vond het niks
meer, en verbood het giftige goedje dat jaren lang het
onkruid tussen onze stoeptegels vandaan hield. Ja,
dan moet je wat anders. Branden, schoffelen, de
staalborstel er over. Of zegt Vincent heel clever,
anders kaderen. Een mooi woord voor de profs uit de
managementlaag van de toenmalige TH of de hedendaagse TU, maar je kunt de vijand ook bestrijden met
zijn eigen middelen. Het kader van Vincent: gewildgroei. Daarin wordt onkruid, gewenste spontane
vegetatie. Low profile beginnen met een gat middenin
de vertrouwde stoeptegel. Geleend van Le Roy:
geduld. Gewoon wachten wat er wat wil gaan groeien
in het gat van onze (mentale) verharding. Water kan
weer afgevoerd worden, de hitte-eilanden in de
urbane wereld enigszins getemperd. Een woestijn die
langzaam weer tot leven komt. Vincent heeft geduld.
En Vincent is creatief met humor, waarmee de jaren
zeventig weer wat dichterbij zijn, want wat dacht je
van een Bermcocktail N73 of de Onfatsoenlijke
Plantsoenen Cocktail, geserveerd vanuit de
icoon-achtige rugspuit.

De puintuin van de toenmalige TU/e was een steen
des aanstoots van het establishment. En dat was dus
precies wat het moest zijn, omdat er een breuklijn
nodig was met het planmatig denken in de stedenbouw,
dat vanaf het einde van de 19e eeuw de overhand had
gekregen. We bedenken nu iets, voeren dat uit en als
het ons niet meer bevalt, dan breken we het weer af.
Eclatant voorbeeld: de Bijlmer. Wat ontbreekt is
geduld. Tijd. Iemand in de zaal roept dat we meer
ruïnes zouden moeten hebben. Van de TH zijn we dan
bij TD belandt, want: “Het plan van Piet Hein Eek met

De puintuin op het TH-terrein mag dan al in 1983 met
een bulldozer verwijderd zijn, de kiem die Louis Le Roy
daar heeft gelegd, is inmiddels uitgegroeid tot urban
farming en stadsnatuur. Het denken in de stedenbouw
laat impulsen zien in de ombouw van kantoor- naar
woongebouw. De ruïnes zijn in aantocht.
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STRAATVERHALEN 2
Column: Gerard Mesman

Jacob Voorthuis -universitair hoofddocent architectuurfilosofie aan de TU/e- nam zijn gehoor in ‘Straat
verhalen 2’ mee in zijn beschouwingen over de
openbare ruimte en schoonheid.
‘Dat is mooi.’ Lekker kort zinnetje. Dat is mooi. Bedenk
daarbij dan de volgende alledaagse situatie: je bent in
de winkel en laat je uitleggen welk koffiezetapparaat je
het beste zou kunnen kopen. De verkoper weet wel
een paar punten, en je denkt ‘verrek dat is mooi, dat ze
daar aan gedacht hebben’. Volgens filosoof Jacob
Voorthuis is het dan belangrijk om de voldane glimlach
rond je mond waar te nemen, want dan voel je dat het
waar is: dit vind jij mooi. Dat een ander helemaal niks
om die functie van de koffiemachine geeft, doet
absoluut niet ter zake: het gaat om jouw mooi.
Absoluut fundamenteel subjectief.
Het mooi van de een, kan zo tegelijkertijd de
onverschilligheid van de ander zijn. Of erger. En dan
veert Voorthuis op, want dan gebeurt er iets. Mooi is
dan gevaarlijk, omdat hij de stelling aandurft dat zo
bezien alles mooi gevonden kan worden; ook het
meest wanstaltige dat je je voor kunt stellen, kan een
ander mooi vinden. Lastig puntje, maar het is duidelijk
aan Voorthuis te zien dat hij van dit soort hersen
gymnastiek ten volle geniet. Durf jezelf ook toe te
geven dat je stiekem weg in hele foute dingen, toch
ook een bepaalde schoonheid ziet. Zo onthult
Voorthuis ons dat hij de strak geregisseerde parades
in Zuid-Korea mooi vindt vanwege de massale
choreografie. Dat is inderdaad niet in de haak, hij
schaamt zich er ook voor, maar het feit ligt daar.
Schoonheid is niet gemakkelijk wil hij maar zeggen.
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Absoluut gezien niet, maar als we de context erbij
halen, wordt het meteen een stuk makkelijker. Lopen
we in Milaan of Madrid, dan is een galerij -al dan niet
met een stevig gordijn aan de zonzijde- een prima
idee, want zo hou je het hoofd koel. Smalle straten in
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Genua; ook helemaal goed om dezelfde reden. Plaats
je dat gegeven echter over naar de Nederlandse
context, dan mag de ontwerper daarvan wat Voorthuis
betreft meteen het cachot in. Hier moeten we
immers elk straaltje zonlicht optimaal benutten.
Voorthuis roemt de huizen in het oude Hoorn als een
‘gebruiksmachine’, waar het licht van de straat tot ver
in de smalle huizen kan doordringen. Efficiënt.
Praktisch. Het ‘mooie alledaagse’.
Dan de straat op, want dat is tenslotte de rode draad
in deze lezingencyclus. Van A naar B gaan, zo kun je de
openbare ruimte definiëren. Voorthuis staat echter op
straat en draait zich een kwart slag, waardoor je
ineens de verbinding ziet tussen deze kant en de
overkant: geen rechte lijn van plaats van vertrek naar
plaats van aankomst, maar verbinding tussen beide
zijden. De straat als ontmoetingsruimte, als de plaats
waar het parlement (praathuis) is ontstaan. En nog
zou moeten staan. De straat als kamer met de gevels
als muren. Vanuit dit gezichtspunt geeft de eigenaar
van de woning de straat iedere passant of burenpraatjesmaker een kamerwand, wat de woningbezitter ook
direct een verantwoordelijkheid geeft om zijn deel van
de gevelwand een zekere geborgenheid mee te geven.
Wellicht is alles mooi, als je er maar genoeg mensen
naar vraagt. Maar een straat is in de ogen van Jacob
Voorthuis mooi, als ethiek en esthetiek bij elkaar
komen; als het waarom van de straat past bij de vorm.
Zo kregen de straten in het Haarlemse Tuinwijk Zuid
met het verplaatsen van de keuken naar de straatzijde
van het huis, een geheel andere levendigheid; een heel
eigen verblijfskwaliteit. En dat heeft zo zijn sociale
schoonheid. De straat als theater, waar we allemaal
mogen optreden binnen de gedragsregels die we
daarover afgesproken hebben. Voor het overige kunnen
we ons dan terugtrekken in onze privacy, hoewel
Voorthuis over dat begrip plompverloren opmerkt dat
dit een soort diefstal is van het openbare leven.
Zo weet Voorthuis als een doorgewinterde verkoper
ons steeds weer te wijzen op nog ongeziene kwaliteiten
van het begrip straat. En hoewel je de openbare ruimte

per definitie niet kunt kopen, kun aan het slot van zijn
betoog wel zeggen: dat is mooi. Of niet natuurlijk.

LICHTSTAD EINDHOVEN
Verslag: Rene Erven

‘Lichtstad’ Eindhoven koestert al jaren ambities op
het gebied van licht. Met het lichtfestival Glow geeft
de gemeente ieder jaar ruimte aan experimenten op
het snijvlak van licht, technologie en kunst. Op het
Stratumseind wordt onderzoek gedaan naar de
invloed van licht op gedrag van bezoekers. En, onlangs
tekende het consortium PhilipsHeijmans een
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente.
Hierin zetten zij de komende jaren Eindhoven in als
een innovatieve proeftuin voor de ontwikkeling van

slimme (licht)toepassingen in de openbare ruimte.
Rik van Stiphout, programma-adviseur Licht & cultuur
bij de gemeente Eindhoven, schetste vanuit deze
ambities en projecten een lijn voor de toekomst…
‘Ik zit hier in de Lichtstad, maar hoe kan ik dat zien?’
Dat vroeg voormalig burgemeester Alexander Sakkers
een jaar of 12 geleden aan Van Stiphout. Een kritische
vraag en tegelijk een beloftevolle ambitie. Want al
komt die naam Lichtstad door de jaren lange aanwezigheid van Philips, er bestaat zelfs een gerucht dat de
bijnaam iets met de luciferindustrie van Eindhoven te
maken heeft, een echt fraai verlichtte stad was
Eindhoven niet. Van Stiphout antwoorde met de
integrale visie ‘Licht aan’, die vanwege de holistische
insteek zelfs werd opgepikt door het Amerikaanse
vakblad ‘AL Architectual Lighting’.
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Van Stiphout constateerde dat de industrie in de tijd
veel nieuwe lichttechnologieën en - toepassingen had
ontwikkeld, die door de gemeentes met grote terughoudendheid werden ontvangen. Er was in de woorden
van Van Stiphout ‘een gat tussen bestaande kennis
(bij gemeentes) en nieuwe kennis (bij bedrijven).’ Zie
daar de uitdaging waarvoor de gemeente Eindhoven
zich gesteld zag. Een speciaal hiervoor opgezet
kennisuitwisselingsproject tussen 11 Europese steden
resulteerde uiteindelijk in de Roadmap Urban Lighting
2030. Onlangs tekende Gemeente Eindhoven met het
consortium PhilipsHeijmans het contract dat het
startsein is van een nieuwe manier van werken aan de
stedelijke verlichting van Eindhoven.
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Het denken over licht in de publieke ruimte werd
lange tijd sterk gekleurd door opvattingen over
licht

opbrengst en beheer. Licht in de publieke ruimte
was functioneel. Gebouwen en straten moesten
gewoon ‘goed’ verlicht zijn, waarbij veiligheid en
zichtbaarheid centraal stonden. Dit resulteerde
op den duur in wat Van Stiphout de paradox van
het nachtbeeld noemde: er werd met kunstlicht
toegewerkt naar een soort ‘daglichtsituatie’, maar dan
’s nachts. Dus een o
 vervloed aan licht op gebouwen
en een optimaal aantal lantaarns in de straten. Een
trend die stevig heeft bijgedragen aan de huidige
lichtvervuiling.
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Met de komst van intelligente LED-verlichting die het
mogelijk maakte licht ‘persoonlijk’ te programmeren
ontstonden er compleet nieuwe mogelijkheden. Langzaam ontwikkelde zich een heel nieuw onderzoeksveld
waarin de mens, de plek en de beschikbare (digitale)
informatie de hoofdrol spelen. Zowel kunstenaars als
wetenschappers omarmden dit nieuwe perspectief
en vonden elkaar op een prachtig podium, het
succesvolle lichtfestival GLOW dat zich om die reden
onderscheidt ten opzichte van andere lichtfestivals
door het experimentele en interactieve karakter.
Maar ook buiten GLOW om is licht in de publieke
ruimte onderwerp van wetenschappelijke studie. Een
voorbeeld is de analyse naar de effecten van licht op
gedrag en welbevinden van het publiek. Een interessante
proeftuin, een zogenaamd Living Lab, is het onderzoek
op Stratumseind. Diverse gegevens en onderzoeken
zoals geluidsniveaus, temperatuur, incidenten,
bezettingsgraad, parkeergarages, bezoekersaantallen
en –herkomst etc. worden aan elkaar gekoppeld en
met elkaar vergeleken, met als doel het verblijfsklimaat
in het gebied te verbeteren. Dit maakt het mogelijk
voor zowel de samenwerkingspartners als ook voor
commerciële bedrijven om in een echte omgeving
producten, apparatuur, ideeën etc. te testen die
bijdragen aan een, in dit geval veilige(re) en leukere
manier van uitgaan voor alle aanwezigen. Naast de
initiatiefnemers hebben zich een twintigtal bedrijven
en organisaties aangesloten bij dit Living Lab. Het zijn
dit soort ontwikkelingen die de opmaat vormen voor
de maatschappelijke en commerciële acceptatie van
nieuwe lichttechnologieën waarbij de verbetering van
de kwaliteit van leven het uitgangspunt vormt.
Niet altijd zijn de projecten en experimenten succesvol.
Het zijn zeker niet allemaal succesverhalen, aldus Van
Stiphout, die ook aangaf dat projecten die niet goed
uitpakken, zoals het interactieve lichtzebrapad op
Strijp-S, niet alleen als een mislukking moet worden
gezien maar vooral als een belangrijk leermoment, iets
wat nadrukkelijk hoort bij innovatie En, ook stond hij
stil bij tal van ethische aspecten die spelen bij de

introductie van nieuwe technieken. De meeste van die
technieken maken immers gebruik van persoonlijke
gegevens van smartphonegebruikers en sensoren in
de publieke ruimte, dus van bijna iedereen. Openheid
en publiek debat over de nieuwe ontwikkelingen en de
maatschappelijke effecten die ze teweeg brengen is
daarom ook minstens zo belangrijk als de technische
ontwikkelingen op zichzelf. Ze zijn onlosmakelijke met
elkaar verbonden.
En, zo is ‘licht in de publiek ruimte’ een complex en
veelomvattend proces geworden dat al lang niet meer
over alleen licht gaat, en zich met vallen en opstaan
voltrekt. Van Stiphout: ‘het is een proces dat zich niet
zonder experiment, (politieke) durf en doorzettingsvermogen kan voltrekken, alleen dan kan het tot
waardevolle verbluffende nieuwe mogelijkheden leiden
waar iedereen beter van wordt.’ Twee dagen na de
lezing werd dat weer eens bevestigd toen weer
tienduizenden Lichtstadbezoekers en –bewoners
genoten van het jaarlijkse lichtfestival GLOW…

DE FIETSSTAD
Verslag/column: Gerard Mesman

Donderdag 24 november 2016 vond de laatste lezing
plaats in de reeks ‘Van wie is de straat’ in het Van
Abbemuseum. Johan Diepens, directeur van adviesbureau Mobycon, en beleidsadviseur Bas Braakman
van de gemeente Eindhoven, spraken over de
toekomst van de mobiliteit in onze steden. Daarbij lag
de nadruk op de fiets.
Erg rationeel is het allemaal niet: iedere ochtend en
middag weer in dezelfde file staan, met als enige
afwisseling de rijrichting. Johan Diepens weet wel
waarom: het inslijten van nieuw gedrag duurt 3 jaar.
Zolang moet je dus op jezelf inpraten: ‘Nee, vandaag
ga ik echt met de fiets, het regent niet, ik heb geen
afspraken buiten de deur, wind in de rug; dus laat
staan die auto.’ Eindeloos soebatten met de verleidingen
van de lonkende luxe in je cocon op vier wielen.
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 llemaal psychologie. Co-referent Bas Braakman
A
heeft echter een shortcut op een aandoenlijk lowtech
niveau: hou een dagboekje bij, en na 3 weken heb je
jezelf overtuigd van de voordelen van het filemijden
op twee wielen. Zo makkelijk kan het zijn.
We denken, weliswaar in een petit comité op deze
donkere donderdagavond in het Van Abbe Auditorium,
hard na over het onderwerp fiets en openbare ruimte.
En eigenlijk richten we onze neuzen allemaal in de
toekomende tijd, want voor omzien in verwondering is
nu even geen tijd. En dat is logisch want de tijd dringt
volgens Johan Diepens van adviesbureau Mobycon
(‘uw partner voor duurzame mobiliteitsoplossingen’)
uit het historische Delft. We worden links en rechts
ingehaald door oogstrelende innovaties: e-bike,
speed-bike, step met hulpmotor, een ding op 1 wiel
waar je zoevend de straten mee kunt doorkruisen,
een overdekte fiets die niet om kan vallen, en nog veel
meer revolutionairs. Een ontwikkeling die vooral
gestimuleerd wordt door een uitvinding uit lang
vervlogen tijden: de elektromotor. Een herontdekking
die de stad voor een uitdaging stelt, vindt ook onze
gemeentelijke beleidsadviseur fietsmobiliteit Bas
Braakman, want hoe richten we de straat daarvoor in.
Van wie is de straat? De auto? De fiets? Wellicht de
voetganger?
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De auto lijkt het juiste antwoord. In elk geval in
Eindhoven kreeg de auto sinds zijn opkomst alle
ruimte: letterlijk op straat, maar vooral figuurlijk in
onze hoofden. Totdat de fysieke ruimte op is, dan
keert de wal het schip. Althans op bepaalde momenten
van de dag. Hoe vanzelfsprekend is het eigenlijk dat
we onze openbare ruimte inrichten op de drukste
momenten van de dag, werpt Diepens op. 24/7 filevrij
of kunnen we iets slimmers bedenken. In Utrecht
gooien ze het over een andere boeg, door na te
denken over de identiteit van deze centraal gelegen
gemeente. Na rijp beraad lijkt ‘gastheer van Nederland’
nog niet zo slecht, omdat 85 procent van de aanwezigen
in de stad van elders komt, en dus ook weer gaat.
En als gastheer wil je het je gasten zo aangenaam
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mogelijk maken. Zo wordt de plattegrond van de stad
een vlekkenkaart, met zones waarin dan de een, en
dan weer de ander te gast is, volgens het stramien van
10, 20 of 30 km per uur. Diepens gebruikt de kracht
van de eenvoud: in het domein van de voetganger, zijn
auto en fiets te gast, en is 10 de snelheid. In het
domein van de fiets, richten voetganger en auto zich
naar 20 en voor het overige is het 30. Met voor ieder
domein een eigen logica wat betreft het inrichten van
de openbare ruimte, waarbij de breedte van stoep
duidelijk lijkt te maken in welk domein je zit.
In Eindhoven is de omslag naar een ander verkeersconcept gaande, schetst Bas Braakman. Eerst
voorzichtig visueel met duidelijker zichtbare fietsstroken
en optisch smallere rijbanen voor de auto. Van lieverlee
naar rijbanen voor auto’s die opgeofferd worden voor
bredere vrijliggende fietspaden, naar straten waar de
auto te gast is op het fietspad (Kruisstraat), tot
promotie van verbindingswegen (Oirschotsedijk) naar
volwaardige fietsstraat. Het kan verkeren. De uitdaging
die nu op het bordje van de gemeente ligt, is het
ombouwen van ‘verkeersriool’ Vestdijk tot een
aangenaam verblijfsgebied met een beperkte verkeersfunctie, waarin alle mogelijkheden om je te verplaatsen
ruimte krijgen. Duidelijk dat hier het denken nog
gaande is en dat er in de woorden van Braakman ‘lef
nodig is om hier andere keuzes te durven maken voor
een gezonde en duurzame stad’.
Speedbike, smart mobility, slimme stoplichten,
schaalsprong, slow lane, ontvlechting, de voetganger
als vergeten dimensie; er komt wat voorbij in deze
gedachtestroom. Toch zijn er ook heerlijk eenvoudige
zaken die het leven kunnen veraangenamen, zoals de
‘leenbuggy’. De leenbuggy is niet meer dan een
buggy die je kunt lenen in de fietsenstalling, om je
kleine kind te vervoeren in de binnenstad. Bij een
enquête bleken namelijk de strubbelingen om kind,
boodschappen en buggy tegelijkertijd op de fiets te
vervoeren doorslaggevend om dan maar met de
auto te komen. Opgelost zo weet Braakman
ondertussen. En, Diepens heeft ook nog wel een

mooie uitsmijter. Gedrag ombuigen met financiële
prikkels heeft zijn beperkingen in de tijd; op enig
moment wordt dat weer een mooie bezuinigingsmaatregel. Nee, blijvend is het alleen als je het
andere verkeersgedrag weet te integreren in je
sociale doen en laten. Om de file te ontlopen zou je
bijvoorbeeld zelf vroeg kunnen vertrekken, waarbij je
kinderen door een nanny naar school laat brengen.
Omdat je al voor de file vertrokken bent, kun je ‘s
middags ook weer voor de file uit naar huis, precies
op tijd om zelf je kind van school te halen. Als je dat

volhoudt, weef je met elkaar een andere sociale
structuur. En dat beklijft wel. Zo is nadenken over
mobiliteit voor heden en toekomst, vooral de
hersengymnastiek van buiten het bestaande denken.
Vooruit maar.
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