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Finch module Myspace Cubestee onix
Studieverkaveling plangebied aan de hand van bestaande woningmodellen

Grid van kubussen 6x6 en groenRug aan rug woningen (enkele module) Grid biedt buitenruimte (3 modules)

Gefragmenteerde opbouwRug aan rug + enkele woningen (enkele module) Duidelijke voor- en achterkant woningen (3 modules)

Schakeling kubussen op 3x3 raster van kubuscascoAlle entrees aan hoofdstraten  (dubbele module) Openbare ruimte met doorkijkjes (2 modules)



ontwerp 2017  |   omvang 2500m2  |   locatie Eindhoven  |   opdrachtgever Sint Trudo   |   in samenwerking met Onix architecten (ontwerp 
Cubestee), Friso bouwgroep (bouw Cubestee), RA Infra (technische uitwerking buitenruimte)

Tijdelijke woningbouw hoeft niet ten koste te gaan van 
ruimtelijke kwaliteit en woonplezier. Dat bewijzen twee nieuwe 
bouwblokken aan de Quinten Matsyslaan in Eindhoven. 
Buro Lubbers ontwierp een stedenbouwkundig plan voor 
43 flexibele prefab-woningen rond twee groene hoven. Een 
slim en creatief antwoord op het nijpende woningtekort onder 
spoedzoekers.

twee problemen, één oplossing
De Quinten Matsyslaan ligt opgespannen tussen enerzijds 
een typische wederopbouwwijk en een nieuwbouwwijk en 
anderzijds een bedrijventerrein. Op steenworp, aan de 
overzijde van het kanaal, bevindt zich de DAF-fabriek. Zo vormt 
de laan een strikte grens tussen wonen en bedrijvigheid. Toen 
woningcorporatie Trudo een aantal verouderde woningen 
sloopte, bleek permanent terugbouwen niet toegestaan 
vanwege de geluidscirkel van DAF. Twee kavels van 25x50 
meter lagen jarenlang braak en dienden als speel- en sport-
plek voor de buurt. 

Intussen groeide het woningtekort. Vooral voor mensen 
met een acute woningnood was er te weinig aanbod in 
Eindhoven: mensen die gescheiden zijn, zich nieuw in 
de stad vestigen, mogelijk statushouders en autistische 
jongeren die begeleid wonen. Trudo besluit daarom 
voor deze spoedzoekers woningen te realiseren op de 
locatie aan de Quinten Matsyslaan. Het worden tijdelijke 
woningen, want die zijn wel toegestaan volgens de 
geluidsnormen. En omdat de woningen gebouwd worden 
voor een periode van tien jaar, worden het prefab 
conceptwoningen.

doorwaadbare hoven
De kavels liggen op de kopse kanten van twee woonvelden 
en hebben aan drie straatzijdes een open uitstraling. Slechts 
aan één zijde worden ze begrensd, door blinde gevels 
van woningen, tuinafscheidingen en een brandgang. Buro 
Lubbers benut deze bijzondere eigenschappen van de plek 
voor de belangrijkste stedenbouwkundige principes. Zo 
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accenten van bomen en/of hogere bebouwing 
bij entrees straten aan Quinten Matsyslaan

groter hoogteaccent bij Blok west 
vanwege zicht vanaf de rotonde

groene gevels op markante 
plekkenplangebied

groene gevels struiken met kleine bomen als buffer naar tuinenhagen op overgang naar omgeving

Visie 



Aanzicht noordzijde - achterzijde aan bestaande woningen

Plan

Quinten Matsyslaan

Aanzicht zuidzijde - Quinten Matsyslaan
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plafond indien nodig:
- voor akoestiek

- voor installaties

- constructie 45 x 175 h.o.h ± 610 mm

dakopbouw: Rc = 6,0

- dakbedekking
- isolatie / afschotlaag
- constructie plaat 

- CLS regels vlgs constructeur
- binnenplaat, multiplex/fermacell 
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groene gevels op markante plekken

entreezijde - trapleuning
met klimmers begroeid

haag op overgang naar omgeving



dienen de nieuwe bouwblokken de bestaande woonvelden 
af te sluiten en een aantrekkelijke kop te creëren aan de 
Quinten Matsyslaan. Door de bouwvolumes in te pakken in 
het groen, ontstaat bovendien een groene buffer tussen de 
oude en nieuwe woningen. Daarmee wordt ook aangesloten 
op de groenstructuur in de omgeving. Eigentijdse 
architectuur zal tot slot een kwaliteitsimpuls geven aan de 
hele woonwijk en zorgen voor een levendig, herkenbaar 
accent aan de eenvormige straat. Deze principes hebben 
geleid tot een kashba-achtige verkaveling met een 
doorwaadbaar binnengebied en een zeer groen imago. 
Verspringende bouwhoogtes, accenten op de hoeken, 
speelse doorgangen en doorkijkjes zijn beeldbepalend.

Welke standaardwoning sluit het beste aan op de kwalitatieve 
en ook kwantitatieve stedenbouwkundige uitgangspunten? 
Buro Lubbers onderzocht zes woningmodellen: de 
modules van Finch, de Cubestee van Onix, de MySpace, 
de One van Heijmans, de containerwoning en regulier 
sociale woningbouw volgens Plan Celsius in Eindhoven. 
De woningen werden geanalyseerd op woonoppervlakte, 
functies, mogelijkheden tot vergroening en de stapelbaarheid, 
evenals op productietijd, kosten en herbruikbaarheid van 
het casco. Immers de woningen hebben een tijdelijke 
bestemming. De Cubestee kwam voor deze opgave als 
beste uit de bus. De kubuswoningen, afgetimmerd met 
hout, zijn prima bouwstenen voor het nieuwe groene 
buurtje en blijken ook nog flexibel indeelbaar voor een- of 
tweepersoonshuishoudens. Na het verstrijken van de tien 
jaar kunnen ze bovendien op een andere locatie weer 
worden opgebouwd. De hele woning kan inclusief fundering 
worden hergebruikt.

Kubussen stapelen, schakelen en vergroenen 
De Cubestee is een kubus van 6x6 meter met twee 
verdiepingen. Het volledige blok biedt ruimte aan één woning 
met twee verdiepingen. Splitsen we het blok dan zijn er twee 
woningen, beide van één verdieping. De woningen op de 
eerste verdieping zijn bereikbaar via een eigen trap aan de 
buitenzijde. Door te stapelen en te schakelen bestaan de 
buurtjes aan de Quinten Matsyslaan uit 43 woningen en 4 
bergingen met fietsenstallingen.

Het stapelen vindt plaats op verschillende manieren waardoor 
de bouwhoogtes verspringen. Een volledige plus een 
halve kubus vormen samen dus een hoogteaccent. Deze 
hoogteaccenten vinden hun plek op de hoeken; net als elders 
aan de Quinten Matsyslaan zorgen ze voor oriëntatie en 
herkenbaarheid.  
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Voorbereidingen op locatie t.b.v. plaatsing prefab woningen

Proces prefab kubuswoningen in fabriek
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De woonblokken worden in verspringende rooilijnen 
geschakeld. Ook dat draagt bij aan een speels beeld en het 
biedt tegelijk meer ruimte voor vergroening aan de straatzijde. 
Binnenhoven en verschillende doorgangen maken de twee 
buurtjes goed doorwaadbaar. De tijdelijke bouwblokken 
vormen geen gesloten enclaves, maar bevorderen ontmoeting 
tussen de bewoners onderling alsook met de bewoners van 
de achterliggende woonvelden. Alle woningen op de begane 
grond zijn uitgerust met een vlonder, een stoep om elkaar 
informeel te treffen. Voor de woningen op de eerste verdieping 
wordt het bordes van de trap vergroot tot een balkon. Elke 
woning heeft dus een eigen buitenruimte.

De groene inrichting van de hoven met bomen en plantvakken 
creëert een prettige verblijfssfeer. Spankabels met klimplanten 
vergroenen de trapopgangen. De verharding is van hergebruikte 
materialen; tijdelijke woningbouw kan ook duurzaam zijn. Ook 
de buitenzijde van het stedenbouwkundige ensemble is groen. 
Aan drie zijdes is het volledig omzoomd door hagen; de andere 
zijde met lage heesters en losse bomen vormt een groene 
buffer tussen de nieuwe en oude woningen.

Alle woningen samen presenteren zich als één architectonisch 
gebaar aan de Quinten Matsyslaan. Het vele groen creëert 
een sterk imago. Het biedt een praktische oplossing voor 
een dringend probleem op de woningmarkt terwijl het de 
ruimtelijke en sociale kwaliteit van de plek verbetert. Daarmee 
is dit woningbouwproject een voorbeeld van vernieuwende 
stedenbouw, architectuur en sociale huisvesting, zelfs al is 
het voor de tijdelijkheid.
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