
Houten Vinex wordt in grote trekken ontwikkeld
naar het evenbeeld van de aangrenzende groeikern
Houten. De Rondweg om de bestaande kern is
opgerekt tot een lus in de vorm van een acht.
Conform het verkeerssysteem van het bestaande
Houten worden de Vinex-woongebieden vanuit
die Rondweg ontsloten. Net als in het ‘oude’
Houten zijn verbindingen tussen de buurten alleen
mogelijk voor fietsers en voetgangers. Wel zal 
de uitbreiding een eigen voorzieningencentrum
krijgen, zij het ondergeschikt aan het bestaande
centrum van Houten. 

Inmiddels is de Vinex-uitbreiding van Houten
grotendeels voltooid. Slechts enkele onderdelen,
waaronder het centrale woon- en voorzieningen-
gebied, moeten nog worden ontwikkeld. De
invloed van het verkeerssysteem op de steden-
bouwkundige opzet is inmiddels duidelijk: vanaf
de Rondweg lopen tien aftakkingen elk een woon-
buurt in. De naam van de aftakking is het achter-
voegsel van de straatnamen in de bijbehorende
buurt. Zo voert De Steen naar Waalsteen en
Glazuursteen, Het Mos ontsluit straten als
Rimpelmos en Fluweelmos, enzovoort. Twee
andere aftakroutes ontsluiten bedrijven- en 
kantorenterreinen, en zullen te zijner tijd ook 
het centrumgebied bereikbaar maken. 

Het nieuwe gedeelte van Houten is niet alleen
het evenbeeld van de oorspronkelijke groeikern,
het is er ook zo veel mogelijk in geïntegreerd. De
kantorenstrook langs de straat Het Spoor loopt
door in de binnen de groeikern bestaande strook.
Hierdoor zal uiteindelijk een doorgaande strook
met kantoren en voorzieningen ontstaan, die het
bestaande centrum van Houten verbindt met het
nieuwe centrum van de Vinex-uitbreiding. 

In stedenbouwkundig opzicht lijkt het ‘nieuwe’
Houten op het eerste gezicht een herhaling van het
‘oude’. Op een meer gedetailleerd niveau laten de
stratenpatronen en de architectuur echter zien dat
we inmiddels ruim twintig jaar verder zijn. Houten
Vinex is dan niet zozeer een kopie, als wel een
‘update’ van de groeikern uit de jaren tachtig van 
de vorige eeuw.

Twee ontwerpkeuzen blijken in de praktijk van
grote invloed op het karakter van Houten Vinex. 
In de eerste plaats de keuze voor de Vijfwal, een
vijfhoekige, dijkachtige groenstructuur die de

woonbuurten intern verbindt. Met zijn lange
rechtstanden en zijn extra verhoogde bastions op
de hoekpunten is de wal een belangrijk oriëntatie-
middel voor de gehele wijk. Ook heeft de wal een
belangrijke recreatieve functie: wie hem volgt, 
te voet of op de fiets, krijgt op zijn ‘rondje Houten
Vinex’ de hele wijk te zien. De andere ontwerp-
keuze betreft het stratenpatroon. Ten zuidwesten
van de spoorbaan is het merendeel van de straten
recht, terwijl deze ten noordoosten van het spoor
gebogen of zelfs sterk gekromd zijn. De rechte
patronen zijn geïnspireerd op de verkaveling van
de naburige polders, en de gebogen patronen op
die van het Kromme Rijn-gebied. 

Het centrumgebied aan weerszijden van het
spoor zal worden ontwikkeld met een strak recht-
hoekig stratenpatroon. De bebouwing zal bestaan
uit middelhoogbouw, met winkel- en andere voor-
zieningen onder de woningen. Met zijn vrijwel
geheel gesloten buitenzijde, compleet met torens
op de hoeken en bij de toegangen, moet het cen-
trumgebied de uitstraling krijgen van een Romeins
fort. De gekozen benaming (Castellum) onder-
steunt deze uitstraling. Vormgeving en naamge-
ving zijn geïnspireerd op het gegeven dat Houten
ooit deel uitmaakte van de Limes, de verdedigings-
linie aan de noordzijde van het Romeinse Rijk. 

Een concept waarbij alle woonbuurten op
gelijke wijze vanuit een rondweg worden ont-
sloten, lijkt op het eerste gezicht een recept voor
eenvormigheid. In Houten Vinex is er echter veel
aan gedaan om de buurten van elkaar te onder-
scheiden. Zo maken de Vijfwal en de verschillende
stratenpatronen verschillen mogelijk in oriëntatie
en beleving. Daarbij komt dat er binnen de wijk
grote verschillen in woningdichtheid zijn gepland,
die een bijna ‘stedelijke’ opbouw in dichtheden
met zich mee moeten brengen. Castellum zal een
dichtheid gaan kennen van zo’n vijftig woningen
per hectare; daarbuiten, maar binnen de Vijfwal, 
is de dichtheid veertig woningen per hectare, en
tussen de Vijfwal en de Rondweg dertig woningen
per hectare. Mede hierdoor moet Castellum ook in
visueel opzicht het centrum van de wijk worden.

Een ander goed zichtbaar onderscheid tussen de
afzonderlijke woonbuurten betreft in de gekozen
architectuur. Elke buurt heeft een eigen stijl, die 
is doorgezet in dakvorm, gevelbehandeling en
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Houten Vinex
Gemeente

Houten

Stadsgewest

Utrecht

Jaar definitief plan

1995

Bouwperiode

1997-2010

Ontwerp

Derks Stedenbouw bv, steden-

bouw), tlu Landschapsarchitecten

(landschap), Goudappel en

Coffeng (verkeer)

Aantal woningen

7.250

Verdeling woningsegmenten

30% sociaal (waarvan 20% huur 

en 10% koop) / 70% vrije sector

Aandeel vrije kavels

2%

Aandeel gestapelde bouw

15%

Oppervlakte plangebied

ca. 330 ha 

Bedrijven/kantoren

60 ha bedrijven; 

65.000 m2 kantoren

Gemiddelde dichtheid

±35 woningen/ha; variërend 

van 50 tot 30 woningen/ha 

binnen de wijk

Motto

geen motto voor de wijk; 

algemeen motto: ‘Houten, waar 

de huizen glimlachen’

De Vijfwal, het beeldbepalende

groenelement van de wijk

Geknikt straatprofiel in het zuid-

westen van de wijk

Gebogen straatprofiel in het oosten

van de wijk

In het ontwerp opgenomen boer-

derij aan de Beusichemseweg

Uitsnede Haverleij

Losstaande, gesloten 

bouwblokken

Twee van de woonkastelen van

Haverleij: Daliënwaard (links) 

en Zwaenenstede (rechts). De

omgeving van de kastelen wordt

gevormd door de golfbaan, bos-

percelen en een waterpartij rond

Zwaenenstede.

Vinex bebouwing

Privéterrein

Openbaar groen

Bos

Wegen, fietspaden, 

voetpaden

Parkeerplaatsen

Water

Verkaveling

Schaal 1:2.000



materiaalkeuze. In de meeste buurten houdt de 
uitstraling het midden tussen gematigd functiona-
listisch en licht traditionalistisch. Daarnaast zijn er
uitschieters in de vormgeving, bijvoorbeeld in een
deel van de Mossen, waar de gevels voorzien zijn
van classicistisch geïnspireerde zuilen. 

In de vormgeving van de woonomgeving valt 
op dat er veelvuldig gebruik is gemaakt van woon-
pleinen (open ruimten die aan de openbare weg
zijn gelegen) en woonhoven (besloten ruimten 
die alleen per pad bereikbaar zijn). Enkele voor-
beelden zijn de aan de jaren dertig herinnerende
woonhoven in De Waters met hun spitse toegangs-
poorten, de woonpleintjes in De Meren met hun
gebogen straatwanden en de met sierhekken 
afgesloten hofjes in De Muren. 

Een woonhofje in historiserende stijl

Classisistische zuilengalerijen aan een gebogen 

straatprofiel

Kenmerkend bord binnen het verkeerssysteem 

van Houten Vinex
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l i g g i n g  i n  g rot e r  v e r ba n d

Algemeen

ten z van Houten, sluit aan op

bestaande kern

Afstanden tot regionale centra

Utrecht-Centrum 10 km

Aansluiting rijkswegennet

a27 op 4 km

Aansluiting spoorwegnet

station Houten-Castellum

(voorstadhalte); dichtstbijzijnde

intercitystation: Utrecht cs op 10 km

Aansluiting regionaal/lokaal

wegennet

via de Rondweg 

Aansluiting hoogwaardig 

openbaar vervoer

niet aanwezig

s t e d e l i j k  k a r a k t e r

Hoofdopzet van de wijk

krans van woonbuurten rond

Castellum, elk afzonderlijk (dood-

lopend) ontsloten vanaf Rondweg

Stedelijke vorm

Castellum als compact centrum-

gebied met hoge visueel-stedelijke

kwaliteiten; de omliggende woon-

buurten hebben groener karakter

Stedelijke functies

kantorenstrook langs spoorbaan 

en verbindingsweg met Houten-

Centrum; in Castellum is winkel-

centrum (6.000 m2) gepland

Gebruik van het landschap

ruïne Kasteel Schonauwen en 

groot aantal boerderijen in plan

opgenomen, evenals oude wegen;

archeologische locaties gespaard

Hoofdverkeersstructuur

geen doorgaand autoverkeers-

systeem; alle woonbuurten zijn

afzonderlijk op Rondweg aangeslo-

ten; buurten onderling verbonden

door fietsroutenet

Hoofdgroenstructuur

Vijfwal is structurerend groen-

element; tussen woongebieden

enkele park- en watergebieden

Woonmilieus

stedelijk-grondgebonden en 

groen-stedelijke woonmilieus; 

in Castellum stedelijk-compact

woonmilieu gepland

i d e nt it e it

Karakteristiek

uitbreiding van groeikern; wijk 

is binnen zijn rondweg goed her-

kenbaar als afzonderlijke eenheid 

Gebruikte thema’s

stratenpatroon in no deel geïnspi-

reerd op Kromme Rijnlandschap

(meanderende straten); in zw

deel op polderlandschap (rechte 

straten); vorm Castellum geïnspi-

reerd op Romeins verleden 

Naamgeving

straatnamen thematisch gerang-

schikt per buurt, maar zonder relatie

met omgeving; naam Castellum

verwijst naar Romeins verleden 

van Houten

vo r m g e v i n g

Stedenbouwkundige karakte-

ristiek

in no deel overwegend meande-

rend stratenpatroon; in zw over-

wegend recht stratenpatroon; in

Castellum (gepland) orthogonaal

patroon; meest semi-gesloten

bouwblokken met rijenhuizen, 

incidenteel tweekappers en vrij-

staande woningen

Architectonische karakteristiek

overheersend gematigd functio-

nalistisch; sommige buurten 

traditionalistisch

Utrecht

Houten

a12

a2
7

a2

Bunnik

Nieuwegein

Amsterdam-Rijnkanaal

n833

Odijk

Lek

Zeist

Leidsche Rijn

Houten Vinex

Ligging in het stadsgewest

Uitsnede

Vinex-locatie

Vinex bebouwing

Vinex in ontwikkeling

Vinex overig

Bebouwing

Stadscentrum

Bebouwd gebied en kassen

Water

Snelwegen en hoofdwegen

Wijkontsluiting

Spoorwegen

Intercitystation

Station

Schaal 1:60.000
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Kasteel 
Schonauen

D
e 

Vi
jfw

al

LOERIK

OVERDAM

HOFSTAD

SCHONAUEN

DE HOON

LEEBRUG

DE SCHAFT archeologische
vindplaats

CASTELLUM

De Vijfwal

Amsterdam-Rijnkanaal

Rietplas

De Koppeling

Rondweg

Rondweg

Castellum (in ontwikkeling)

tijdelijk station

Oude Dorp

Houten Centrum

ns station (2009)

Houten Vinex

Functionele structuur

Voorzieningen

Vinex bebouwing

Vinex in ontwikkeling

Bestaande bebouwing

Centrumgebied

Winkelgebied

Bedrijventerrein

Water

Hoofdwegen

Wegen

Vinex hoofdontsluiting

Vinex wegen

Spoorwegen

Station

Schaal 1:16.000

Houten Vinex

Beeldbepalende kenmerken

Landmarks

Vrije kavels

Vinex bebouwing

Vinex in ontwikkeling

Bebouwing

Vinex groen

Groen

Vinex water

Water

Hoofdwegen

Spoorwegen

Station

Schaal 1:16.000



Vanaf het begin was duidelijk dat IJburg geen alle-
daagse Vinex-wijk zou worden. Deze grachten-
gordel op kunstmatige eilanden is ontworpen als
een compact woongebied met een dichtheid die
niet alleen binnen ‘de Vinex’ hoog is, maar ook in
vergelijking met het overgrote deel van de naoor-
logse woningbouwproductie. Tegenover deze
compactheid staan royale strandboulevards met
weidse uitzichten over het grote open water van
het IJmeer, en een nieuw stadspark (het Diemer-
park) op de overgang van IJburg naar Diemen. Het
totale plan voor IJburg omvat 18.000 woningen.
Een deel hiervan – het Haveneiland, het Steiger-
eiland en de Rieteilanden is aangewezen als Vinex-
locatie.

Wat het meest opvalt in het ontwerp voor IJburg,
is de hoogte van de bebouwing. Waar in andere
Vinex-wijken hoge en middelhoge bebouwing
incidenteel wordt ingezet als stedenbouwkundig
accent – meestal in het centrum of aan de rand van
de wijk –, is in IJburg (middel)hoge bebouwing
regel; alleen op de twee kleinere Rieteilanden zal
laagbouw overheersen. Een andere bijzonderheid
op het Haveneiland en het Steigereiland is dat veel
bouwblokken een verspringende hoogte hebben.
Doordat veel blokken ook in de diepterichting 
verspringen, ontstaat een rijk geschakeerd
bebouwingsbeeld. 

Het Haveneiland heeft een strak geometrisch
verkavelingspatroon. Door consequente toepas-
sing van rechthoeken met gelijke afmetingen had
een neutraal patroon van gelijke blokken (een
‘grid’) kunnen ontstaan. Door het grid heen is 
echter een circuit van kanalen, als een grachten-
gordel, geïntroduceerd, waardoor sommige blok-
ken worden opengebroken en verkleind. Binnen
het grid komen drie parken van verschillende
afmetingen. Ook zorgen verschillen in straatprofiel
tussen de blokken, gevoegd bij de schuine buiten-
randen van het eiland, voor variatie binnen het grid.
Hierdoor ontstaat een overzichtelijk patroon, dat
een gemakkelijke oriëntatie combineert met een
grote mate van flexibiliteit bij de invulling.

Midden over het Haveneiland loopt de hoofd-
ontsluiting van IJburg, de IJburglaan. Deze ligt in
het verlengde van de Piet Heintunnel, waardoor
IJburg rechtstreeks is verbonden met de noorde-
lijke binnenstad en het Centraal Station van

Amsterdam. Over de gehele route loopt een snel-
tram. De hoofdontsluiting naar IJburg loopt over 
de opvallend vormgegeven Enneüs Heermabrug.
Op het oostelijke deel van het Haveneiland zal de
trambaan in de toekomst linksaf buigen naar de
nog aan te leggen eilanden. Het eerste van deze
nieuwe eilanden wordt het Centrumeiland. Zoals
de naam suggereert, zal daar te zijner tijd een 
centrum voor geheel IJburg worden gebouwd. 

Zolang het Centrumeiland niet bestaat, fungeert
het Haveneiland als plek voor centrale voorzienin-
gen. In het westelijke deel van het Haveneiland 
aan de IJburglaan wordt een winkelcentrum ont-
wikkeld. Daarnaast is er verspreid over het hele
Haveneiland ruimte voorzien voor kantoren,
bedrijven en andere voorzieningen. Deels kunnen
deze een plaats krijgen in de tot 3,5 meter ver-
hoogde ‘plint’ van de woongebouwen aan de
IJburglaan. Dit moet deze hoofdstraat een levendig
karakter geven, dat enigszins te vergelijken is met
de hoofdstraten in oudere delen van Amsterdam.
Ook op het Steigereiland wordt wonen gecombi-
neerd met werken en voorzieningen. Bovendien
komen er op dit eiland verzamelgebouwen voor
bedrijven en kantoren.

De bebouwing op het Haveneiland bestaat 
vrijwel zonder uitzondering uit gesloten bouw-
blokken van drie tot twaalf verdiepingen hoog. 
Op het eiland is een grote variatie aan woonomge-
vingen te vinden. De aanwezigheid van grachten
maakt het mogelijk op het water georiënteerde
woningen te bouwen, andere woningen liggen 
aan een woonhof doordat sommige blokken zijn
‘uitgehold’, en het uitzicht op een drukke hoofd-
straat (met trambaan!) danwel open water geeft
vergelijkbare woonblokken een geheel verschil-
lende belevingswaarde. Aan de randen van het
Haveneiland, maar vooral op het Steigereiland,
worden woonmilieus aan en op het water ontwik-
keld, variërend van huizen die direct aan een haven
liggen tot dijkwoningen en drijvende woningen.
Zelfs voor woonboten wordt plaats gemaakt, een
Amsterdamse traditie waarmee het bijzondere
karakter van IJburg nog wordt versterkt.

Door zijn ligging op opgespoten eilanden en
door zijn ontwerp wordt IJburg een Vinex-wijk 
die nauwelijks met andere te vergelijken is op 
punten als stedelijke uitstraling en woonmilieus.
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IJburg
Gemeente

Amsterdam

Stadsgewest

Amsterdam

Jaar definitief plan

1996

Bouwperiode

2002-2015

Ontwerp

Palmboom & Van den Bout en 

dro Amsterdam (gemeente)

Aantal woningen

8.900 totaal (eerste fase); tweede

fase van 9.100 gepland

Verdeling woningsegmenten

30% sociaal / 40% midden / 

30% vrije sector

Aandeel vrije kavels

4% (eerste fase)

Aandeel gestapelde bouw

55%

Oppervlakte plangebied

200 ha (eerste fase); 

tweede fase 245 ha

Bedrijven/kantoren

ruim 40.000 m2 kantoren

Gemiddelde dichtheid

±60 woningen/ha 

(Vinex-periode)

Motto

‘IJburg, wonen en werken aan 

het IJmeer’; ook: ‘IJburg, het

nieuwe uitzicht van Amsterdam’

Woningen bij de sluis op het

Haveneiland

Grachtenhuizen op het

Haveneiland

Tram op de IJburglaan ter hoogte

van het winkelcentrum

Kleurcontrasten in de bouw-

blokken op het Haveneiland

Uitsnede Houten Vinex

Semi-gesloten bouwblokken 

met gebogen stratenpatroon

Een detail van Houten Vinex, 

in het noordoosten tegen de 

rond-weg aan. Het patroon van

gekromde straten, is typerend 

voor het gedeelte ten noordoosten

van de spoorlijn. Verder is de 

oever van de Rietplas te zien en

(bovenaan) een besloten woon-

domein in het water.

Vinex bebouwing

Privéterrein

Openbaar groen

Wegen, fietspaden, 

voetpaden

Parkeerplaatsen

Water

Verkaveling

Schaal 1:2.000



Hier is een eigentijdse voortzetting ontstaan van de
water- en grachtenstad die Amsterdam vanaf zijn
ontstaan is geweest. Hoe stedelijk de sfeer is, zelfs
op een tijdstip waarop de wijk nog niet is voltooid,
blijkt als men op het Haveneiland door de IJburg-
laan in de asrichting kijkt. Het compacte profiel 
met de hoge wanden aan weerszijden en de tram-
baan in het midden levert een bijna vertrouwde
Amsterdams-stedelijke ervaring op. 

De IJburglaan, hoofdstraat van IJburg

Variatie in bouwhoogte, kleur en blokdiepte

Laagbouw onder particulier opdrachtgeverschap 

op de Rieteilanden
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l i g g i n g  i n  g rot e r  v e r ba n d

Algemeen

ten o van Amsterdam, daarvan

gescheiden door a10 en

Amsterdam-Rijnkanaal

Afstanden tot regionale centra

Amsterdam-Centrum 8 km

Aansluiting rijkswegennet

a10 op 2 km (later: a1/a9 op 3 km)

Aansluiting spoorwegnet

dichtstbijzijnde intercitystation:

Amsterdam cs op 7 km

Aansluiting regionaal/lokaal

wegennet

via wijkontsluitingsroute naar a10,

verder via Piet Heintunnel naar

Amsterdam-Centrum 

Aansluiting hoogwaardig 

openbaar vervoer

IJtram (sneltram) naar 

Amsterdam cs

s t e d e l i j k  k a r a k t e r

Hoofdopzet van de wijk

gebouwd op in IJmeer opgespoten

eilanden (in Vinex-fase: Steiger-

eiland, Haveneiland en Riet-

eilanden)

Stedelijke vorm

Haven- en Steigereiland zijn stede-

lijk met compacte, (middel)hoge

bebouwing; Rieteilanden hebben

een groener karakter

Stedelijke functies

winkelcentrum (7.700 m2) op

Haveneiland, evenals vrijetijds-,

sport- en commerciële voorzie-

ningen; in tweede fase groter 

winkelcentrum op Centrumeiland

(vanaf 2007)

Gebruik van het landschap

de strekdam n van de wijk is

gehandhaafd

Hoofdverkeersstructuur

IJburglaan en Pampuslaan vormen

de centrale ontsluitingsstructuur 

Hoofdgroenstructuur

water tussen eilanden en grachten

op Haveneiland is structurerend;

verder kleine groengebieden 

Woonmilieus

stedelijk-compacte woonmilieus 

op Haveneiland en Steigereiland;

op Rieteilanden groen-stedelijke

woonmilieus

i d e nt it e it

Karakteristiek

nieuw stadsdeel met nadrukkelijk

stedelijke uitstraling; ligging op

eilanden en grachtenstructuur 

zijn kenmerkend

Gebruikte thema’s

namen van eilanden verwijzen naar

water; elk eiland heeft eigen thema 

Naamgeving

straatnamen hebben geen relatie

met water

vo r m g e v i n g

Stedenbouwkundige 

karakteristiek

op Haveneiland orthogonaal 

straten- en grachtenpatroon met

gesloten bouwblokken en over-

heersend middelhoge bebouwing;

op Steigereiland en Rieteilanden

vrijer patroon van (rechte) straten

en bouwvormen

Architectonische karakteristiek

gematigd functionalistisch, met

grote vormdiversiteit binnen 

bouwblokken

Amsterdam

a1
0

a1

IJmeer

Amsterdam-Rijnkanaal

a9

Waterland

a10

Diemen

Amsterdam-Zuidoost

Het IJ

IJburg

Ligging in het stadsgewest

Uitsnede

Vinex-locatie

Vinex bebouwing

Vinex in ontwikkeling

Post-Vinex

Bebouwing

Stadscentrum

Bebouwd gebied en kassen

Water

Snelwegen en hoofdwegen

Wijkontsluiting

Spoorwegen

Intercitystation

Station

Schaal 1:60.000
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CENTRUMEILAND

BUITENEILAND

MIDDENEILAND

ZEEBURGEREILAND

Diemerpark

Enneüs 
Heermabrug

Nesciobrug

STEIGEREILAND

HAVENEILAND

RIETEILAND-OOST

RIETEILAND-WEST

Amsterdam-Rijnkanaal

a1
0

A1

Diemen

IJburg

Functionele structuur

Voorzieningen

★ Bovenwijkse voorzieningen
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Meerhoven, de Vinex-locatie nabij Eindhoven, is
niet meer of minder dan een moderne stadswijk.
Zowel in zijn orthogonale stratenpatroon als in zijn
sobere plattedakenarchitectuur ademt de wijk de
geest van het functionalisme van de twintigste-
eeuwse modernen. Wie de term ‘modern’ vertaalt
in hedendaagse hightech-voorzieningen, kan ook
in Meerhoven terecht. Op de vrije baan door de
wijk rijdt de futuristisch vormgegeven en technisch
geavanceerde Phileas-bus; het is het soort moder-
niteit waarmee Eindhoven graag geassocieerd wil
worden.

In zijn hoofdopzet bestaat Meerhoven uit drie
woonbuurten, drie bedrijventerreinen en een 
centrale zone. De centrale zone bestaat uit het
wijkcentrum Meerrijk, met aan de ene kant het
centrale park Meerland en aan de andere kant het
groene woongebied Bosrijk. Van de drie woon-
buurten zijn er inmiddels twee gebouwd: Grasrijk
in het zuiden en Zandrijk in het noorden; de derde
buurt wordt Waterrijk in het Westen. De drie 
buurten grenzen niet aan elkaar. 

De drie bedrijventerreinen komen op de hoeken
van de wijken te liggen en krijgen daarmee tevens
een milieuhygiënische functie: buffers voor de
woonwijken tegen het lawaai van het wegverkeer
en de nabijgelegen luchthaven. Het noordelijke
bedrijventerrein – Flight Forum – is in korte tijd
bekend geworden om zijn bijzondere steden-
bouwkundige en architectonische opzet, waarbij
de ontsluitingsstraten en de verzamelgebouwen
ei- en druppelvormige patronen vormen. Direct
ten zuiden van Meerhoven wordt het project
Nimbus ontwikkeld: een groot, multifunctioneel
centrum met vrijetijdsvoorzieningen, winkels,
horeca en kantoren. Grootste aandachttrekker
wordt het Asklepion: een attractie op het thema
‘kennis van het menselijk lichaam’, die wordt
gebouwd in de vorm van een reusachtige mense-
lijke figuur, ontworpen door de Franse kunstenares
Niki de St. Phalle.

De ontsluitingsstructuur van Meerhoven is erop
gericht doorgaand autoverkeer door de wijk zo
veel mogelijk tegen te gaan. In de eindsituatie
moeten de woon- en werkgebieden ontsloten
worden vanuit een ruime lus die aansluit op de
regionale wegenstructuur, en uiteindelijk op de a2.
De doorgaande routes binnen Meerhoven zijn

alleen bestemd voor fietsen en bussen zijn. De 
busroute is de centrale as van het grootste deel 
van Meerhoven; hij verbindt de Vinex-wijk met
het centrum van Eindhoven en de luchthaven. 

Op verschillende plaatsen, vooral aan de randen,
worden de woonbuurten van Meerhoven geac-
centueerd door middelhoge woongebouwen. 
Nog hoger wordt het toekomstige centrum Meer-
rijk, dat woontorens krijgt met een hoogte tot 
75 meter. In het centrum zijn niet alleen winkels,
maar ook scholen, horeca en vrijetijdsvoorzienin-
gen gepland. Het centrum grenst direct aan het 
65 hectare grote park Meerland. In contrast met 
de functionalistische uitstraling van de woon-
gebieden, krijgt het park een meer romantische
opzet, onder meer met serpentinevormige water-
partijen. Door zijn ligging zal Meerland in de 
toekomst als het ‘Central Park’ van Meerhoven
gaan fungeren. 

De buurten Zandrijk en Grasrijk worden geken-
merkt door een eenvoudige, strakke opzet. De
buurtplattegronden vertonen een orthogonaal
patroon, dat in Grasrijk incidenteel wordt onder-
broken om bestaande landschapselementen in te
passen, zoals dijken, boerderijen en de waterloop
de Oude Rundgraaf. De woningen zijn hoofdzake-
lijk gebouwd in een gematigd tot duidelijk functio-
nalistische stijl. In de straatwanden wordt veel 
herhaling toegepast, zeker in Zandrijk. Dat de
woonstraten minder strak ogen dan men op grond
van de consequente functionalistische aanpak zou
verwachten, komt voor een belangrijk deel door 
de manier waarop beplanting in de woonomgeving
is aangebracht. Bomen staan in onregelmatige
groepen, die als het ware zigzaggen door de straat.
Hierdoor wordt de strenge opzet van de woon-
gebieden enigszins verzacht.

In het woongebied Bosrijk zullen de woningen
worden ingepast in een bestaand bosgebied,
waardoor een veel lossere (en minder dichte)
bebouwingsstructuur ontstaat dan in de overige
delen van Meerhoven. Er worden enkele voor-
malige militaire gebouwen ingepast, waaronder
het in functionalistische betonarchitectuur
gebouwde luchthavengebouw, dat nu dienst doet
als voorlichtingscentrum. De nog in ontwikkeling
zijnde woonbuurt Waterrijk wordt minder strak
van opzet dan Grasrijk en Zandrijk. Hier komt
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Meerhoven
Gemeente Eindhoven

Stadsgewest

Eindhoven

Jaar definitief plan

1997

Bouwperiode

1998-2016

Ontwerp

Teun Koolhaas Associates (steden-

bouw), Bureau Lubbers, Jurlink en

Geluk, Karres en Brands, Atelier

Dutch, ds Landschapsarchitecten

(landschap), Architectenstudio

Herman Hertzberger (Waterwijk),

vhp (Meerrijk), mvrdv (Flight

Forum, Park Forum)

Aantal woningen

5.800

Verdeling woningsegmenten

25% sociaal /75% vrije sector
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9%

Aandeel gestapelde bouw

20%

Oppervlakte plangebied

250 ha woongebied, 

50 ha parkgebied

Bedrijven/kantoren

200 ha bedrijventerrein

Gemiddelde dichtheid

±26 woningen/ha

Motto

‘Podium naar de Kempen’ 

(algemeen); 'Leef je rijk'

(Waterrijk)

Voorbeelden van functionalistische

architectuur in Zandrijk

Uitsnede Houten Vinex

Gesloten bouwblokken met 

orthogonaal stratenpatroon

Op het kaartbeeld een detail van

het westelijk deel van het Haven-

eiland. Duidelijk is de rechthoekige

verkaveling van dit eiland te zien, 

met daarbinnen enkele grachten.

Dwars door het beeld loopt de

IJburglaan met de trambaan. Links-

boven ligt het winkelcentrum.
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