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ontwerp  2000   |    uitvoering  2004   |    omvang 4000 m2   |    locatie  eindhoven   |    opdrachtgever  Amstel land ontwikkel ing b.v.   |    in 
samenwerking met  architect:  KOVOS

In de historische buurt  De Bergen in  de Eindhovense 
binnenstad, op de plaats van de voormalige School 
voor Consumptieve Beroepen is een nieuw stedelijk 
milieu gecreëerd: het Catharinahof. De oorspronkelijke 
karakteristieke gevels zijn aan drie zijden van het carrévormige 
plangebied behouden dan wel gereconstrueerd. Daarnaast 
zijn nieuwe woonblokken toegevoegd, die gezamenlijk drie 
hoven omsluiten die met elkaar verbonden worden door 
kleine steegjes. De hoven zijn afgesloten voor autoverkeer en 
vormen daardoor een unieke stedelijke omgeving. De inrichting 
van de buitenruimte, het samenspel van karakteristieke 
oude elementen en nieuwe architectuur, een afwisselende 
hoogwaardige stedenbouwkundige indeling en de tot de laatste 
steen gedetailleerde buitenruimte, maken deze locatie tot een 
unieke plek en een oase van rust in de stad.

Pleinen
Op de binnenplaats van Catharinahof worden drie verschillende 
ruimtes onderscheiden elk met eigen karakter: twee 
boompleinen, een verhoogd centraal plein en woonstegen. 
De boompleinen worden gekenmerkt door de uitbundige 
beplanting van koelreuteria’s. De bomen staan op een kleine 
afstand van elkaar in een verspringend patroon in een vak 
van donkergrijs basaltgrind. Het centrale plein is gesitueerd 
boven een parkeergarage en ligt daardoor iets verhoogd ten 
opzichte van het straatniveau. Het plein ontleent zijn kwaliteit 

aan een aantal specifieke aspecten, zoals een bijzondere 
verharding, de hooggelegen ligging, de trappartij, de verlichting 
aan spandraden en de typische binnenstedelijke ontsluiting 
via steegjes en trappen. Vanwege het parkeerdek zijn de 
bomen (krenten) in plantenbakken geplaatst. Op het centrale 
plein staat een grote houten bank, waar bewoners elkaar 
ontmoeten, hun buurtfeesten vieren, de krant lezen, eten, etc. 
Aan het uiteinde van het centrale plein ligt een kleiner plein, dat 
visueel en ruimtelijk wordt afgesloten door plantenbakken met 
grassen. Zo ontstaat een intiem hof voor de bewoners van de 
aangrenzende woningen. 

Stegen 
Een typisch stedelijk element van de openbare ruimte zijn 
de stegen die parallel aan de van Egmondstraat lopen. De 
woonstegen worden gekenmerkt door een markante zonering. 
Een verhoogde plint langs de gevel fungeert als grens tussen 
openbaar en privé. Tussen de woningen zijn haaks op de 
gevel hagen geplaatst als afscheiding. De stoepen spelen 
mee in de ruimtelijke beleving, maar krijgen door toevoegingen 
van de bewoners - stoeltjes, tafels en potplanten - een eigen 
karakter. Het ritme dat ontstaat door de coulissewerking 
van de hagen, zorgt voor een groen beeld. Het gebruik van 
hagen als afscheiding zorgt voor een rustige uitstraling naast 
de levendigheid van de inrichting van de privéstoep door de 
bewoners. 
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Gedetailleerde verharding
De verharding bestaat in het gehele gebied uit hetzelfde 
materiaal, dat telkens in keperverband is gestraat. Het 
gaat om een door-en-door gekleurde betonsteen, die zijn 
bijzondere open karakter ontleent aan kleine luchtinsluitingen. 
De boompleinen en de woonstegen zijn in de looprichting 
gekeperd met een steen in waalformaat, zodat een heel fijn 
patroon ontstaat. Het centrale plein onderscheidt zich van 
de overige ruimtes door het grote formaat stenen (1000x200 
mm), die eveneens in keperverband zijn gestraat. Zo wordt de 
schaalsprong in de verharding nogmaals zichtbaar gemaakt. 
Bij de uitwerking van de bestrating is veel aandacht besteed 
aan detaillering. Langs de gevel is een plint gelegd in de 
vorm van een aantal strekken. De maat van de materialen is 
afgestemd op de schaal van de ruimte en de aanwezigheid van 
woningentrees. 

verlichting
De verlichting van de openbare ruimte is afgestemd op de 
beoogde sfeer en de rol die de ruimtes binnen het complex 
vervullen. Afgestemd op het karakter van de binnenhof is 
gekozen voor een tijdloos wandarmatuur dat met zowel 
oud als nieuw harmonieert. Op het centrale plein wordt dit 
armatuur als hangverlichting tussen de gevels toegepast. 
Op de boompleinen ontstaat, door indirect aanlichten van de 
boomkronen met grondspots, een mysterieus bijzonder beeld.
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