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inleiding

Opbouw

Voor u ligt de gebiedsanalyse van Stratum. Wij stellen deze analyse op
om ons een beeld te vormen van het stadsdeel: wat is tekenend voor
Stratum, welke bijdrage levert het stadsdeel aan de stad, wat voor
ontwikkelingen zien we en welke vraagstukken zijn van belang. De achterliggende gedachte is daarbij altijd dat we inzicht willen krijgen in wat
waardevol en karakteristiek is en wat we willen behouden, wat nodig
is om het leven en ondernemen te verbeteren en welke kansen zich
voor doen om actuele vraagstukken aan te pakken. Deze analyse is het
eerste deel van een gebiedsprogramma dat naast deze analyse ook een
visie en een uitvoeringsprogramma zal omvatten.

In het eerste hoofdstuk wordt naar het gehele stadsdeel gekeken.
Daarbij komt de historie aan bod en met name de ruimtelijke neerslag
daarvan zoals we die we nu nog terug zien. Ook wordt er gekeken naar
kerncijfers over heel Stratum en analyseren wij de ruimtelijke opbouw
en structuur van het stadsdeel aan de hand van de plattegrond en de
functiekaart. In de drie daarop volgende hoofstukken gaan we dieper
in op het karakter en de structuur van de drie deelgebieden die we in
hoofdstuk 1 onderscheiden. In het laatste hoofdstuk trekken we conclusies ten aanzien van de identiteit van Stratum en de trends die in het
stadsdeel te herkennen zijn.

Colofon
Uitgave Gemeente Eindhoven
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5600 RB Eindhoven
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1.1 Ruimtelijke neerslag
geschiedenis
Stratum heeft een rijke historie. Een historie die nog duidelijk een
stempel drukt op het stadsdeel en te herkennen is in historische
bebouwing, landschap en stedenbouw. De cultuurhistorische waardenkaart bevestigt dit beeld. We zien dat een bijzonder groot deel van
Stratum is afgedekt met monumenten, historische wegenstructuren en
waterlopen, architectonische en stedenbouwkundige bijzonderheden
en beschermde stads- en dorpsgezichten.

Welstandvrij
Een gebied waar bouwwerken niet worden getoetst aan
welstand.
Gebiedscriteria
Stedenbouwkundige en architectonische bijzonderheden en
karakteristieken zijn vastgelegd in gebiedscriteria waaraan
plannen worden beoordeeld.
Gemeentelijk monument
Gebouwen of andere objecten die vanwege hun architectuurhistorische, stedenbouwkundige en/of cultuurhistorische waarden
voor de stad zijn aangewezen als monument
Rijksmonument
Gebouwen of ander objecten die vanwege hun schoonheid,
belang voor de wetenschap of cultuurhistorische waarden door
het rijk zijn aangewezen als monument.
Wegenstructuur en waterlopen
Historische en moderne radialen, nieuwe wegen, het kanaal en
de riviertjes.
Beschermd stadsgezicht en dorpsgezicht
Dit zijn gebieden die in verband met een bijzonder cultuurhistorisch karakter (Riel, het Witte Dorp en Den Elzent) een beschermde status hebben.
Historische stedenbouwkundige structuur
Stedenbouwkundige structuur met een cultuurhistorische
waarde.
Landschap
Cultuurhistorisch waardevol landschap of groenstructuur.
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Van dorp naar stadsdeel
Tot bijna een eeuw geleden was Stratum een van de zelfstandige
dorpen die het stadje Eindhoven omringde. Het oorspronkelijke dorp
lag aan de uitvalswegen van Eindhoven naar de omliggende gemeenten en grensde aan omvangrijke bos- en heidegebieden die zich tot de
Belgische grens uitstreken. Het raadhuis lag aan de Stratumsedijk en
de Sint Joriskerk was de dorpskerk. De woonbebouwing concentreerde
zich langs de straten van de oude kern: Leenderweg, Heezerweg, Gasthuisstraat, de Stratumsedijk, Aalsterweg en St. Jorislaan. Nog altijd
herinneren woningen aan deze dorpshistorie van Stratum. Een eerste
buurtje, de Rochusbuurt, komt na 1915 op particulier initiatief tot stand.

Woongebied
Na de annexatie door Eindhoven groeide Stratum snel. Aanvankelijk
langs de historische radialen maar al snel worden ook de gebieden
tussen de radialen bebouwd. De eerste grote u itbreidingen kwamen
in navolging van het uitbreidingsplan van Cuypers en Kooken. De
aanleg van villapark Den Elzent vloeit rechtstreeks voort uit dit plan.
Het aangrenzende groen (Dommelplantsoen en het Stadswandelpark)
werd ontworpen door tuin- en landschapsarchitect Tersteeg. Rondom de Leostraat, bedoeld als eerste aanzet van de tweede ringweg
wordt de Bloemenbuurt (1920/21), een buurt met sociale woningbouw,
aangelegd. Gedurende de jaren ’20 en ’30 komen er diverse zogeheten
‘Kools’-buurten tot stand. Deze buurten, naar ontwerp van directeur
Gemeentewerken, kenmerken zich door de parochiale structuur met
centrale voorzieningen zoals een kerk met plein, een meisjes- en
jongensschool, parochiehuis en andere voorzieningen en daar omheen
woningen. De buurt rondom het Kerstroosplein en de Gerardusbuurt
zijn hier voorbeelden van. Na de oorlog werd De Nieuwe Erven naar
het model van Kools ontwikkeld. De eerste echte naoorlogse uitbreiding (waarvan het plan ook na de oorlog tot stand is gekomen) is het
Burghplan. Vervolgens komen kort na de oorlog ook de Eikenbuurt, de
Roosten en Schuttersbosch gereed. Vanaf de jaren ‘70 zijn de nieuwe
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uitleggebieden zoals Gijzenrooi, de Roosten en recent Putten toegevoegd. Bij een grenscorrectie met Geldrop in 1972 kreeg het stadsdeel
haar definitieve omvang. Tivoli en de gehuchten Riel en Putten werden
hierbij aan Eindhoven toegevoegd.

De Kanaalzone
De zone langs het Eindhovens Kanaal is het oudste bedrijventerrein van
de stad. In de 19de eeuw ontstond aan de oostzijde van het toenmalige
stadje Eindhoven langs de Dommel en later ook langs het in 1846
aangelegde Eindhovense kanaal een concentratie van bedrijven. Het
ging vooral om de traditionele tabak, textiel en houtindustrie. Over
het kanaal dat het bedrijventerrein verbond met de waterwegen van
Nederland werden grondstoffen en eindproducten aan- en afgevoerd.
De verbetering van de Geldropseweg in 1852 en aanleg van de Tongelresestraat in 1872 droegen bij aan de industriële ontwikkeling van het
havengebied. In 1974 werd het kanaal voor scheepvaart gesloten.
Aan deze historie herinneren nog monumenten aan de Tongelresestraat zoals het pand van de voormalige Stoombierbrouwerij De Valk
waar nu het DAF museum is gevestigd en de ijzeren hefbrug. Wie naar
de plattegrond van het gebied kijkt kan nog een erfenis vanuit de vorige
eeuw herkennen. Het gebied wordt beneden het kanaal doorkruist door
de Gabriël Metsulaan. Deze brede laan is aangelegd als -in het Algemeen Uitbreidingsplan uit 1930 geplande- toekomstig onderdeel van
de stedelijke ringstructuur die er nooit is gekomen. De laatste decennia zien we dat -globaal in het deel ten westen van de hefbrug- een
transformatieproces op gang komt waarbij het gebied verkleurd en de
oorspronkelijke, vooral industriële bedrijvigheid wordt vervangen door
andere functies. Zo zijn aan beide zijden van het kanaal wooncomplexen ontwikkeld. Daarnaast zien we dat ten oosten van de hefbrug
in de tweede helft van de vorige eeuw het modern bedrijventerrein De
Kade tot ontwikkeling is gekomen.

Stratum, Eindhoven en kanaal rond 1850

Kenmerkend voor Stratum is ook de grote hoeveelheid
openbare kunst, oftewel kunstobjecten aan gebouwen en in de
openbare ruimte. Het stadswandelpark is uniek in de stad met
in totaal ongeveer 30 kunstobjecten. In het oude Stratum, bij
de St. Joriskerk en het St. Joriskerkhof vinden we veel kunst
van o.a. de uit Stratum afkomstige zeer vermaarde kunstenaar
Jan Kusters. In de wederopbouwperiode vormde kunst een
vast onderdeel van de bouw- of ontwikkelopgave, goed te zien
aan bijvoorbeeld de drie objecten in het St. Bonifaciuspark, de
reliëfs van Willy Mignot aan de wand van het fonteinbekken op
het Floraplein en het levensgrote wandreliëf met evangelisten
symbolen aan de voormalige Opstandingskerk
(Stokroosstraat/Alpenroosstraat).

De naam Stratum wordt voor het eerst vermeld in het jaar 1325.
Aangenomen wordt dat de naam duidt op een woonplaats aan
een straat.

Stratum, Eindhoven en kanaal rond 1900

Stratum, Eindhoven en kanaal rond 1950
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1.2 Stratum in kerncijfers
kerncijfers 2016
Oppervlak

1.152 HA

12,5% van Eindhoven

Groen

460 HA

40% van Stratum

Verstedelijking

2.562

Zeer sterk stedelijk

Inwoners

33.000

15% van Eindhoven

Woningen

15.500

15% van Eindhoven

Werk

15.000

10% van Eindhoven

Vestigingen

3.085

15,5% van Eindhoven

Werkloosheid

11%

12% stedelijk

Werkt/Studeert

71%

67% stedelijk

Hoog inkomen

23%

19% stedelijk

Laag inkomen

40%

41% stedelijk

Grondgebruik: vooral wonen en groen
Stratum beslaat ongeveer een achtste van het oppervlak van de hele
stad. Na Strijp en Woensel Noord is Stratum het grootste stadsdeel.
In 1972 kreeg het stadsdeel haar definitieve omvang. Bij een grenscorrectie met de gemeente Geldrop werden Tivoli en de gehuchten Riel en
Putten toegevoegd. De helft van het oppervlak is woongebied, ongeveer 40% is groen en 10% bedrijventerrein.
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Inwoners: lichte stijging
Zo’n 15% van de Eindhovenaren woont in Stratum. De bevolking van
Stratum kende de afgelopen tien jaar een lichte groei (4,2%). Deze groei
zal de komende 15 jaar naar verwachting doorzetten.
Woningen: groei
In Stratum vinden we zo’n 15% van de Eindhovense woningvoorraad.
Ook hier zien we de afgelopen 15 jaar een toename van bijna vier en een
half procent.
Werk en inkomen
Van de bevolking van Stratum werkt (als werknemer of zelfstandig)
of studeert (incl. scholieren) 71%. Stedelijk ligt dit aandeel iets lager
(67%).
Zo’n 11% van de beroepsbevolking is werkloos en werkzoekend. Stedelijk ligt dat percentage 1% hoger. De ontwikkeling van de werkloosheid
volgt de stedelijke trend. Tussen 2010 en 2013 lag de werkloosheid rond
de 5,5%. Sindsdien is het werkloosheidscijfer verdubbeld.
Werkgelegenheid: lichte daling
Tien procent van de werkgelegenheid van de stad vinden we in Stratum. Het aantal arbeidsplaats is sinds 2011 met 4% afgenomen. Het
aandeel van de stedelijke werkgelegenheid is daarmee 1% gedaald.

1.3 Ruimtelijk geleding en
structuren
Vestigingen: stijging
Ruim 15% van de Eindhovense bedrijfsvestigingen vinden we in Stratum. Sinds 2010 is het vestigingen fors gestegen (+17%). Dit komt
overeen met de ontwikkeling in de stad (+16%)
Verstedelijking: van sterk naar zeer sterk stedelijk
Na het Centrum en Woensel Zuid kent Stratum de hoogste mate van
verstedelijking (uitgedrukt in omgevingsadressen-dichtheid) van de
stad en krijgt daarmee het label van zeer sterk stedelijk.
Tussen 2010 en 2015 heeft het stadsdeel zich ontwikkeld van een sterk
stedelijk naar een zeer sterk stedelijk gebied.

In deze paragraaf analysen we aan de hand van de plattegrond en
functiekaart van Stratum de ruimtelijke geleding van het stadsdeel. We
onderscheiden drie specifieke deelgebieden en kijken naar de econo
mische- en voorzieningenstructuur en het wegennet dat de verschillende deelgebieden met elkaar en de stad verbindt.
Het stadsdeel wordt aan de westzijde begrensd door het rivierdal van
de Tongelreep, aan de noordzijde door het kanaal, aan de zuidzijde door
de snelweg en aan het oosten door de gemeente Geldrop.
Centraal in het stadsdeel zien we een groot woongebied met daarbinnen redelijk gespreid, maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Economische functies bevinden zich met name in de Kanaalzone
maar ook langs de radialen binnen de ring, met name langs de Geldropse weg en Leender- en Aalsterweg. We zien een forse concentratie van
sportvoorzieningen aan de zuid-westhoek van het stadsdeel. Tenslotte
valt het vele groen op zowel rondom het woongebied als in (delen van)
het woongebied. Daarbinnen herkennen we op de plattegrond een
tangentiale, radiale hoofdwegenstructuur. In grote lijnen kunnen we
drie deelgebieden onderscheiden: het woonhart, de Kanaalzone en de
groene gordel. Gebieden die in hun samenstelling en functie divers zijn
maar wel een duidelijk hoofdaccent kennen. De grenzen tussen deze
deelgebieden zijn niet hard. Zij overlappen elkaar deels maar hebben
wel een dermate specifiek karakter en ontwikkeling dat we deze binnen
de analyse, de visie en het programma o
 nderscheiden.
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Woonhart
Centraal zien we een compact en aaneengesloten woongebied. Stratum is op de eerste plaats een ‘woonstadsdeel’. Aan de noordzijde
overlapt het woonhart de Kanaalzone en aan de zuid- en westzijde
loopt het woongebied over in de groene gordel.
De Kanaalzone
In de 19de eeuw ontwikkelde zich aan de kop van het kanaal een bedrijventerrein. In de afgelopen 50 jaar is de traditionele industrie hier
verdwenen en vervangen door een meer gemengde bebouwing, terwijl
globaal ten oosten van de hefbrug het moderne bedrijventerrein, de
Kade tot ontwikkeling kwam. Het is een zone, waarin, binnen Stratum,
de grootste, functionele transities plaatsvinden.
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De groene gordel
Stratum wordt begrensd door een gordel van bijzondere groengebieden. Groengebieden met allemaal een eigen accent en menging
met andere functies. Op enkele plaatsen maar vooral aan de zuidzijde
steekt het ‘groen’ diep het gebouwde gebied in. De groene gordel kenmerkt zich daarnaast door hoge landschappelijke en cultuurhistorische
waarden.

Economische structuur
De bedrijvigheid vinden we in Stratum vooral in de Kanaalzone en langs
de historische radialen. In de Kanaalzone is grootschalige productie en
(groot)handel gesitueerd. In het kwadrant buiten de ring en ten zuiden
van het kanaal vinden we de DAF-fabrieken. Met het vertrek van Campina is de tweede grote werkverschaffer uit het gebied verdwenen.

Vestigingen en totaal werkzame personen
(incl. uitzendkrachten) per bedrijfsactiviteit in Stratum 2016
Bedrijfsactiviteit

Landbouw, bosbouw en visserij

Daarnaast treffen we specifiek voor Stratum vooral langs de radialen
veel kleine en middelgrote bedrijvigheid. Voor een deel -vooral langs de
Aalsterweg en Geldropseweg- gaat het hier om detailhandel met een
groter verzorgingsgebied dan de wijk of zelfs het stadsdeel. Het betreft
dan met name winkels in de woonbrache. Maar deels zichtbaar op de
kaart is de verspreide kleinschalige bedrijvigheid binnen de woongebieden. Er zijn binnen Stratum veel kleine bedrijfjes of ZZP-ers gevestigd. Deze zijn deels verenigd in ZUS (Zelfstandigen Uit Stratum).
Kijken we naar de aard van de economische activiteiten dan zien we
dat het grootste aandeel in de werkgelegenheid wordt geleverd door
de industrie met ruim een derde van het aantal arbeidsplaatsen van het
stadsdeel. Gemiddeld gaat het om 66 werknemers per vestiging. Maar
dit gegeven wordt sterk vertekend door de ruim 5000 arbeidsplaatsen
die DAF voor haar rekening neemt. De tweede grote branche is de gezondheidszorg en welzijnswerk. Een oorzaak hiervan is wellicht enkele
zeer grote verzorgingsinstellingen in het gebied. De twee sectoren
groothandel, detailhandel, reparatie van auto en advies en onderzoek
nemen beide zo’n 10 % van de werkgelegenheid voor hun tekening. Met
name bij de laatste gaat het om (veel maar vooral) kleine ondernemers
(1,6 personen per vestiging). We kunnen aannemen dat het hier ook
gaat om de eerder vermelde Stratumse ZZPers.
Tenslotte vallen nog de sectoren onderwijs met ruim 8% en Cultuur,
Sport Recreatie en logies, maaltijd en drankverstrekking met samen
een kleine 10% op.

Aantal
Aantal
vestigingen werkzame
personen
5

7

88

5858

2

73

Bouwnijverheid

171

281

Groot- en detailhandel, reparatie auto’s

381

1545

Vervoer en opslag

35

61

Logies-, maaltijd-, en drankverstrekking

88

761

Informatica en communicatie

219

363

Financiële instellingen

27

87

Verhuur van en handel in onroerend goed

64

130

Advisering, onderzoek en speciale dienstverlening

955

1531

Verhuur van roerende goederen

128

266

2

132

211

1289

Gezondheids- en welzijnszorg

394

2524

Cultuur, sport en recreatie

273

693

Overige dienstverlening

141

247

3184

15848

Industrie
Winning/distributie van water

Openbaar bestuur, overheidsdiensten
Onderwijs

Totaal
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Voorzieningen structuur
We zien een redelijk gespreid voorzieningen aanbod in het stadsdeel.
De commerciële voorzieningen zijn met name gesitueerd langs de radialen. De maatschappelijke voorzieningen zijn voor een belangrijk deel
geclusterd in de woongebieden wat deels zijn oorsprong vind in de zgn.
parochiegedachte die leidend is geweest bij het ontwerp van de stadsuitbreidingen in de vorige eeuw. Op enkele plekken ‘raken’ de voorzieningen langs de historische radialen en cluster elkaar. Vermeldingswaard is daarbij de zogenaamde As van Stratum. Een niet als zodanig
ontworpen verbindingsweg tussen de Aalsterweg en de Bonifaciuslaan
waarlangs veel maatschappelijke voorzieningen of clusters daarvan
gesitueerd zijn.Daarnaast huisvest Stratum een groot aantal stedelijke
voorzieningen zoals onderwijsinstellingen, musea en de stadsschouwburg, grote verzorgingscomplexen en vooral sportvoorzieningen. Met
name op het terrein van (top)sport heeft het stadsdeel een belangrijke

Stedelijke voorzieningen in Stratum

12 | Stratum in hoofdlijnen

functie voor de stad, vele sportverenigingen hebben er hun ‘thuishonk’.
In Stratum zijn veel en grote sportaccommodaties en voorzieningen
voor opleiding en begeleiding van sporters en sportdocenten, onderzoek en innovatie.
De verkeersinfrastructuur
Stratum en de deelgebieden van het stadsdeel worden ontsloten door
een stelsel van naar het centrum gerichte wegen (radialen) die onderling weer verbonden worden door een aantal ‘rondwegen’ (tangenten).
De radialen verdelen Stratum als het ware in ‘taartpunten’ en worden
gevormd door de toegangswegen naar het centrum zoals de Geldropseweg, de Heezerweg, de Leenderweg en Aalsterweg. Van de tangenten
is de rondweg voor de verkeersafwikkeling de belangrijkste. Het stadsdeel heeft via de Leenderweg een directe aansluiting op de Randweg
Eindhoven en daarmee op het landelijke hoofdwegennet (A2/A67).

13

2.
de kanaal
zone

14

2.1 gebiedsbeschrijving
De Kanaalzone strekt zich uit vanaf het centrum van Eindhoven tot aan
de grens van Geldrop. Het bestaat uit een gebied met gemengde functies (wonen, kantoren, museum) rond het havenhoofd en globaal ten
oosten van de hefbrug het moderne bedrijventerrein De Kade.
De laatste decennia zien we dat -globaal in het deel ten westen van de
hefbrug- een transformatieproces heeft plaatsgevonden waarbij het
gebied verkleurd en de oorspronkelijke, vooral industriële bedrijvigheid
wordt vervangen door andere functies. Zo zijn aan beide zijden van het
kanaal wooncomplexen ontwikkeld. Deze ontwikkeling zet door. Op
een deel van het oude NRE-terrein ontwikkelt Wooninc. een

 ooncomplex terwijl ook voor de zuidzijde een (woning)bouwplan bew
staat voor het terrein van het voormalige Tapijtcentrum.
De Kanaalzone wordt doorsneden door het Eindhovens Kanaal en de
ring. Deze verdelen de zone in vier deelgebieden.
Het zuidoostelijke deel is vrijwel geheel bezet door DAF, grootschalig van opzet en duidelijk begrenst door de Geldropse weg. Het is een
afgesloten gebied dat een barrière vormt tussen het woongebied en het
kanaal.
Het noordoostelijk deel is meer fijnmazig van karakter en bevat enkele
doorsteken tussen de wijk Doornakkers en het kanaal. Ruimtelijk is
het gescheiden van het woongebied door de Ruysdaelbaan en Quinten
Matsijslaan.
Het zuidwestelijk deel heeft met de Gabriël Metsulaan een doorsnijding. Ten oosten van deze laan is de structuur grof te noemen en is de
scheiding tussen bedrijventerrein en woongebied helder. Ten westen
van de Gabriël Metsulaan is de scheidingslijn bedrijventerrein en woongebied (Iriswijk) minder duidelijk.
Het noordwestelijk deel wordt doorsneden door de Tenierslaan. Ten
westen hiervan ligt eerst een cluster voor perifere detailhandel en daarachter een gebied waar de laatste decennia productiebedrijven hebben
plaatsgemaakt voor uiteenlopende functies. Ten oosten hiervan is het
gebied gemengd van aard. Door de Ruysdaelbaan zijn wonen en bedrijvigheid duidelijk gescheiden.

Het Kanaal
De Kanaalzone wordt van oost tot west doorsneden door het kanaal.
Het kanaal is afgesloten voor scheepvaart en daarmee bestaat er geen
functionele verbinding meer tussen de bedrijven en het kanaal. Het
kanaal wordt nog gebruikt voor roeien. Het kanaal heeft een belangrijke
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ecologische waarde met bijzondere fauna en flora. Volgens onderzoek
is er sprake van een hoge aquarische natuurwaarde hetgeen tot uiting
komt in zeldzame watervegetatie, soortenrijke macrofauna en een
goede visstand. De opvallend goede waterkwaliteit is het gevolg van de
jarenlange lozing van schoon grondwater door Campina. Daarnaast zijn
op de kadewand enkele zeer zeldzame plantensoorten aangetroffen.

Maatschappelijke voorzieningen
Het gebied biedt huisvesting aan een aantal maatschappelijke voorzieningen: het DAF-museum, de milieustraat, een sportvereniging en een
aantal sociaal maatschappelijke instellingen zoals het ROC, kinderopvang en een vestiging van Novadic.

Verkeer
De ontsluiting van het gebied is over het algemeen goed, de rand- en
snelwegen zijn goed bereikbaar en er zijn directe opritten naar de ring.
Maar de Kanaalzone is verkeerstechnisch ook een complex gebied. Het
gebied is voor de ontsluiting voor een belangrijk deel aangewezen op
de Rondweg. Doordat de aansluitingen op de rondweg problematisch
zijn zoekt vrachtvervoer en personenverkeer alternatieve routes door
en vanuit het gebied. De verkeerssituatie voor de DAF-uitgang is onoverzichtelijk en leidt regelmatig tot onveilige situaties.

Ontwikkelruimte
Met name in het gebied ten zuiden van het kanaal tussen ring en centrum ligt (potentiële) ontwikkelruimte. Op de locatie van het voormalige
Tapijtcentrum ligt een stuk grond braak en vanaf begin 2015 staat het
Campina-terrein leeg. Mogelijk zal in de nabije toekomst ook het terrein
waar nu de milieustraat ligt vrijkomen.

Organisatie
In 1989 is door ondernemers het bedrijvenkontakt de Kade opgericht. Het behartigt de belangen van de aangesloten ondernemers en
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i nstellingen op het bedrijventerrein. Ruim de helft van de ondernemingen in het gebied zijn aangesloten bij het bedrijvenkontakt. De aangrenzende woongebieden Iriswijk, Burghplan, Villapark en Lakerlopen
hebben allen een actieve bewonersorganisatie.
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2.2 Factsheet
Bedrijventerrein de Kade
▪ De Kade is een gemengd bedrijventerrein met productiebedrijven,
dienstverlening, handelsondernemingen en detailhandel.
▪ De Kade is zowel naar oppervlak als aantal arbeidsplaatsen na de
Hurk, het tweede bedrijventerrein van de stad.
▪ Er werken een kleine 7000 mensen. DAF is verreweg het grootste
bedrijf. Het neemt ruim tweederde van het hele terrein in beslag en is
met bijna 5000 werknemers ook de grootste werkgever op het terrein.
▪ De overige bedrijven vallen met name in de categorie midden- en
kleinbedrijf. De helft van de ondernemingen zijn eenmanszaken of
bedrijven met slechts enkele personeelsleden.
▪ De meeste bedrijven behoren tot milieucategorie 1 of 2, enkele tot de
milieucategorie 3 of 4.
▪ De leegstand (0,5%) is laag ten opzichte van het gemiddelde van de
bedrijventerreinen van de stad.
▪ Ten noorden van het kanaal tussen de ring en het centrum ligt het
winkelcentrum Aan de Kade. Alle 25 vestigingen behoren tot de
branchegroep ‘in en om het huis’ en hebben een lokaal verzorgend
karakter.
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De position paper visie bedrijventerreinen Eindhoven (2015) geeft als
beoordeling;
▪ Uitstraling: Het terrein heeft een functionele uitstraling. Hoewel het
openbare gebied op een aantal locaties gerevitaliseerd is behoeft de
openbare ruimte verbetering. Vergroening en aanpassing van her en
der over-gedimensioneerde straatprofielen is gewenst.
▪ Bereikbaarheid: De rand- en snelwegen zijn goed bereikbaar. Het
terrein heeft directe opritten naar de ring. Zwaar vrachtverkeer kan er
goed terecht en er is voldoende parkeer- en expeditieruimte. Daarbij
liggen enkele bushaltes nabij het terrein.

karakteristiek bedrijven
terrein de kade

▪ Veiligheid: Sociale veiligheid, criminaliteitspreventie en externe veiligheid zijn knelpunten op het terrein. Het terrein heeft geen KVO-certificaat (Keurmerk Veilig Ondernemen).
▪ Ontwikkeling: We zien een afname van het aantal arbeidsplaatsen en
een daling van WOZ-waarde in de afgelopen 7 jaar. Deze ontwikkelingen doen zich voor op vrijwel alle bedrijventerreinen en is vooral te
wijten aan de recente economisch mindere tijden.

ontwikkeling

Totaal

Peil
datum

Oppervlak

129 ha

-

Aantal Bedrijven

175

2014

(waarvan) detailhandel

25

2015

Arbeidsplaatsen

7000

2014

Milieucategorie

1 t/m 4.2

2015

Gemiddelde WOZ

€ 1.211.245

2015

Leegstand

0,5%

2015

Huurprijzen

€35-€45

2014

Absoluut

%

t.o.v.

167

+4,8

2008

8021

-14,2

2008

€ 1.405.776

-13,8

2008

€ 35-€46

---

2004
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3.
de groene
gordel
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3.1 Gebiedsbeschrijving
Aan de west- en zuidzijde wordt Stratum begrensd door grote groengebieden. Binnen deze groene gordel rond Stratum vinden we op de
eerste plaats de natuurgebieden gevormd door de Stratumse Heide,
de Gijzenrooijsche Zegge (Riel) en het beekdal van de Tongelreep
(Genneper Parken). Daarnaast vinden we gebruiksgroen. Dit zijn
groengebieden veelal behorende tot de Groene Hoofdstructuur, waarin
op voorwaarde van het behoud van de natuur- en landschapskwaliteiten ook andere functies zoals sport, wonen, landbouw, recreatie en
onderwijs zijn ondergebracht. De groene gordel kenmerkt zich door een
staalkaart aan verschillende landschaps- en ontginningstypen met
zeer hoge cultuurhistorische waarden.

De groene gordel sluit aan op de natuurgebieden over de grens van de
stad. Enerzijds de grote heide en bosgebieden die in het zuiden tot aan
de Belgische grens doorlopen en anderzijds aan de beekdalen van de
Dommel en Tongelreep.
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3.2 Beschrijving per
deelgebied
Riel

Stratumse heide

Riel was onderdeel van de gemeente Zesgehuchten dat in 1921 onderdeel werd van Geldrop. In 1972 is Riel aan Eindhoven toegevoegd. Het
noordelijk deel van Riel wordt gevormd door het buurtschap Riel. Het is
een typisch akkerdorp, kenmerkend voor de Brabantse zandgronden
met kleinschalige ‘bolle’ akkers, houtwallen en de beplanting langs
paden en erven. Kenmerkend is de driehoekige ‘open ruimte’ met
daaromheen boerderijen. Riel heeft 122 inwoners, 43 woningen en 1
zorgboerderij. Het kent twee soorten bebouwing: voormalige arbeiderswoningen aan de Rielsedijk en vrijstaande boerderijen. Het
gehucht ligt in een waardevol historisch cultuurlandschap. De structuur dateert grotendeels uit de late middeleeuwen. In 1991 is Riel
aangewezen als een beschermd dorpsgezicht. Ten zuiden van Riel
bevindt zich het restant van het oude agrarische landschap: de
Gijzenrooijse Zegge. Het landschap is niet onderhevig geweest aan
ruilverkaveling en heeft voor een belangrijk deel nog de historische
structuur. Dit gebied bestaat uit een moerasgebiedje, omringd door
een krans van natte graslanden. Deze zijn omsloten door hoger gelegen
(bolle) akkergronden met grote en kleinere bosjes, houtwallen en
kleiputten. Door het gebied stroomt de Beekloop, een zijriviertje van de
Kleine Dommel. Men vindt er moerasvaren, moerasviooltje en wateraardbei. Hier en daar groeien dalkruid en salamonszegel. Over het hele
gebied verspreidt komen 7 soorten amfibieën voor, waaronder de
rugstreeppad en de alpenwatersalamander. Het gebied is in eigendom
van Het Brabants Landschap.

De Stratumse heide, eigendom van het Brabants landschap, is onderdeel van een groot aaneengesloten natuurgebied dat zich uitstrekt tot
aan de Belgische grens. Het 110 ha grote gebied bestaat uit heide en
bosgebied en strekt zich uit tot aan de A67. In de jaren dertig is het
voormalig stuifzandgebied beplant met grove den. Men vindt er onder
andere duivelsnaaigaren en stekelbrem terwijl een groot gedeelte
spontaan is dichtgegroeid met vliegdennen.
Het deel van het stuifzandgebied dat men ongemoeid liet, ontwikkelde
zich tot heide. In het gebied liggen enkele vennen. Het grootse is het
Kanunnikesven met hierin een eilandje dat door veenvorming is
ontstaan. Er groeit o.a. veenplis, wateraardbei en waterdrieblad.
Andere vennen zijn het Rietven en het Karperven.
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Roosten
Het noordelijk deel van de Roosten is een villabuurt van na 1970 met
een informele verkavelingsstructuur. De wegen slingeren zich door de
buurt. De ruime opzet en met name de tuinen geven de buurt een groen
karakter. Het zuidelijk deel van de buurt wordt gevormd door een
gemengd groengebied waarin onder andere het sportpark Heihoef, de
manege en scouting liggen.

Eikenburg
In het zuidelijk deel van de buurt Eikenburg ligt het landgoed Eikenburg. Het voormalig landgoed Heihoef werd in 1984 gekocht door de
Broeders van liefde. Rond 1900 is de naam veranderd in Eikenburg. De
broeders startten er een jongenspensionaat en een school voor lager
en uitgebreid lager beroepsonderwijs tevens Broederopleiding. Tot de
jaren zestig groeide het internaat en werden een paviljoen, een
sportaccommodatie en zwembad bijgebouwd. Door de teruglopende
belangstelling is het internaat in 1996 opgeheven. Momenteel is het
terrein in gebruik bij verschillende instellingen waaronder Inloophuis
de Eik, Sint Annaklooster en Hospice de Regenboog. Woningcorporatie
Trudo pacht het gebied voor 50 jaar en ontwikkelt op dit moment een
plan waarbij de kernwaarden van het gebied gerespecteerd worden en
rond de 200 woningen deels in de bestaande bebouwing worden
gerealiseerd.

Genneper Parken
De Genneper Parken is een groot natuur-, sport- en recreatiegebied
gelegen in het dal van de riviertjes de Dommel en de Tongelreep waarin
de historisch-landschappelijke structuur van het gehucht Gennep nog
duidelijk herkenbaar is.
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2.3 Factsheet Genneper Parken
▪ Genneper Parken is een verzamelnaam voor vier ‘parksferen’:
stadspark, agrarisch park, sportpark en het natuurpark.
▪ Binnen het gebied bevinden zich een aantal accommodaties op het
terrein van recreatie, cultuur, historie, educatie, onderwijs en sport.
▪ Het is de thuisbasis van meer dan 100 (breedtesport) verenigingen
waaronder Oranje Rood, BeNeLeague, PSV/FC Eindhoven, Club Futsal
en de Kemphanen.
▪ Bezoekersaantallen van het zwembad, de ijsbaan, het Eindhoven
Museum en het Milieu Educatie Centrum (MEC) nemen de laatste
jaren gestaag af. Voor de overige voorzieningen blijven de aantallen in
grote lijnen hetzelfde.
▪ Bij het indoorsportcentrum zien we een toename van het aantal
verhuurde uren voor sport en een afname voor evenementen.
Constateringen regieteam IJssportcentrum
▪ Vitaal, veelzijdig en voor de stad waardevol gebied dat zijn potentie
nog niet volledig benut.
▪ Er is sprake van een aantal losstaande (clusters van) voorzieningen
die een te gering onderling versterkend effect hebben.
▪ Sommige deelgebieden (gebied rond de ijsbaan) hebben een grofmazige en onaantrekkelijke uitstraling en het gebied is gefragmenteerd
door allerlei barrières (sloten, hekken, wegen).
▪ Er liggen kansen door de ligging en ruimtelijke context (onderdeel
groene gordel, nabijheid High Tech Campus en ASML) en de inhoudelijke relatie met thema’s zoals (top)sport, gezondheid en vitaliteit.
▪ Er is sprake van grote betrokkenheid van vele maatschappelijke en
commerciële stakeholders bij de ontwikkeling van het gebied.
▪ Sportverenigingen zijn in de samenwerking nog weinig aangehaakt.
▪ Er bestaat een structuurvisie en masterplan voor het gebied.
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Bezoekers
2010

2011

2012

2013

2014

Tongelreep

869.000

851.000

759.000

702.000

682.000

IJssportcentrum

256.000

269.000

242.000

224.000

207.000

Stadion Enidhoven

35.000

42.000

42.000

42.000

42.000

Eindhoven museum

57.451

47.412

45.882

38.872

36.551

Milieu educ. centrum

32.415

16.533

18.899

16.162

17.316

Genneper hoeve

54.261

58.495

62.487

61.254

61.584

Heempark

13.465

13.936

15.830

12.331

13.485

Indoor sportcentrum - verhuurde uren
Sport
Evenementen

2010

2011

1.130.000

1.154.000

852.000

599.000

2012

2013

2014

1.247.000 1.465.000 1.545.000
677.000

686.000

489.000

Legenda
Stadspark
Bastionsfeer
Romantische
monumentale sfeer
Agrarisch park
Oud cultuurlandschap
met ecoboerderij
Ruig cultuurlandschap
onder invloed van Dommel
Droog cultuurlandschap met manege
Sportpark
Bebouwde sportcomplexen in bloemrijke lanenrasters (indoorsport)
Sportvelden in bos (veldsport I)
Sportvelden in bos (veldsport II)
Sappige greens in eikenbos (Terreinsport)
Natuurpark
MOerasbos en natte graslanden
Half open gevarieerd beekdal (Dommel)
Open moerassig beekdal (Tongelreep noord)
Deels bebost beekdal met bloemrijke graslandjes (Tongelreep zuid)
Eiken- en dennenbos met heideresten
...een samenhangend netwerk

Genneper Parken
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4.1 De bevolking van Stratum
Samenstelling
Er wonen zo’n 33.000 mensen in Stratum. De samenstelling van de
totale bevolking van het stadsdeel wijkt enigszins af van die van de
hele stad. Zo’n 15% van de bevolking is jonger dan 15 jaar en een vrijwel
gelijk aandeel is ouder dan 65. Het totaal aantal 65-plussers ligt relatief
iets lager dan stedelijk maar het aandeel 85-plussers is groter. Mogelijk
is dit het gevolg van de aanwezigheid van grote zorginstellingen in het
gebied.
Opvallend is ook het hoge aantal eenpersoonshuishoudens, meer dan
de helft. Stratum zit wat dit betreft samen met het Centrum en Woensel-Zuid boven het stedelijk gemiddelde. De overige huishoudens
bestaan voor een ongeveer een gelijk deel uit gezinnen met en gezinnen zonder kinderen.
Tenslotte zien we dat er in Stratum relatief weinig niet westerse
allochtonen wonen (dat wil zeggen inwoners waarvan tenminste een
van de ouders in een niet-westers land geboren is), namelijk 14% tegen
19% in Eindhoven.
Binnen de buurten bestaan echter wel grote verschillen. Er zijn buurten
met minder dan 5% en buurten met meer dan 30% niet-westerse
allochtonen.

Ontwikkeling/trends
De Stratumse bevolking groeide de afgelopen tien jaar licht vooral door
een migratieoverschot. Opmerkelijk is de relatief sterke groei van de
leeftijdscategorie 15 – 24 jaar. Na Strijp is Stratum het stadsdeel met
een sterke ontwikkeling van deze groep. Verder valt op dat het aantal
65-plussers de afgelopen tien jaar weliswaar absoluut is toegenomen
maar dat het aandeel van hen in afgelopen jaren juist iets is teruggelopen. Net als stedelijk zien we ook in Stratum een gestage groei van het
aantal eenoudergezinnen.
Ook de toename van het aandeel niet-westerse allochtonen vanaf 2005
is minder dan in de hele stad (Eindhoven van 15% naar 19%, Stratum
van 13% naar 14%).

Vergelijk met de stad 2016

Ontwikkeling 2005-2016

21-

65+

85+

All.

NWall.

Str.

21%

15,3%

2,9%

28%

14,4%

EHV.

20%

16,6%

2,1%

32,6%

18,9%

Tot.

65+

85+

2005

31628

15,4%

2,5%

2016

33231

15,3%

2,8&
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Prognose bevolkingsontwikkeling 			
▪ Het aantal inwoners in Stratum blijft naar verwachting de komende
jaren groeien. De stijgende lijn die vanaf 2010 is ingezet houden we
vast.
▪ De groep 65-plussers blijft groeien. Dit gaat echter minder hard dan
de groei van de totale bevolking van Stratum.
▪ Het aantal kinderen (4-11 jaar) in Stratum laat de komende jaren een
dalende lijn zien, maar vanaf 2025 gaat deze groep weer groeien.

Bron: BI
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4.2 Sociaal economische positie
Algemeen beeld
Een vergelijking van de sociaal economische positie van de inwoners
van Stratum met die van de hele stad levert een gedifferentieerd beeld
op. Over heel Stratum zijn het gemiddeld inkomen en opleidingsniveau
relatief hoog. De werkloosheid, schulden en het aantal uitkeringsgerechtigden zitten op het gemiddelde stedelijke niveau. Er bestaat op dit
thema op meerdere vlakken een groot contrast binnen het stadsdeel.
De verschillen tussen de buurten binnen het stadsdeel wat betreft
inkomensniveau en werkloosheid, zijn erg groot.
▪ Zowel wat betreft het gemiddeld inkomen, het aandeel mensen met
een laag inkomen en het aantal uitkeringsgerechtigden en werklozen
treffen we binnen Stratum dicht bij elkaar liggende buurten aan die
stedelijk zowel in de allerhoogste als allerlaagste categorie vallen.
▪ De ontwikkeling van de werkloosheid volgt in Stratum in haar totaal
de afgelopen tien jaar de stedelijke trend. Een halvering van de
werkloosheid tussen 2005 en 2009 en -met het intreden van de
crisis- een verdubbeling in de periode hierna tot 2014.
▪ Differentiëren we naar buurten in het stadsdeel dan zien we dat de
crisis de sociaal–economische verschillen binnen het stadsdeel heeft
versterkt. In Tivoli, Bloemenplein, Kerstroosplein en Nieuwe Erven is
de werkloosheid sterker gegroeid dan gemiddeld. In Tivoli en Nieuwe
Erven is het aantal mensen met uitkering sterker toegenomen en in
Tivoli, Burghplan en Nieuwe Erven is de afgelopen jaren zelfs het
gemiddeld inkomen per huishouden - in tegenstelling tot andere
buurten - gedaald.
▪ In Stratum wonen, op het Centrum na, de minste mensen met een
laag opleidingsniveau. Kijken we naar de buurten in het stadsdeel dan
wonen in de buurten Burghplan, Sintenbuurt, Tivoli, Bloemenplein en
Kerstroosplein de meeste mensen met een laag opleidingsniveau.
Bron: Eindhoven in Cijfers
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De sociaal-economische situatie van buurten
Wanneer we ‘afdalen’ naar het niveau van buurten zien we in een aantal
buurten een concentratie van sociaal-economische problematiek.
Vooral in de actiegebieden Tivoli, Kerstroosplein en Burghplan en de
buurten Nieuwe Erven en Bloemenbuurt komen werkloosheid, laag
inkomen en een hoog aantal uitkeringsgerechtigden in combinatie
voor.

▪ Tivoli op de voet wordt gevolgd door Kerstroosplein en Burghplan.
▪ Ook het Bloemenplein de laatste jaren matig en slecht scoort.
▪ De situatie in Iriswijk en Kruidenbuurt is verbeterd.
▪ Deze buurten scoren vanaf 2010 gemiddeld.
▪ Eikenburg, Roosten, Gijzenrooij en Den Elzent-Noord en -Zuid hoog
scoren.
Tabel 1: Sociaal-economische rangorde van de buurten, periode 1978 - 2015

Bij Kerstroosplein valt met name het lage inkomen en opleidingsniveau en
het hoge aantal werklozen en mensen met een uitkering op. De buurt
maakt zich vooral zorgen over de groeiende armoede.
Ook Tivoli heeft een hoog percentage bewoners met een uitkering en veel
werkzoekenden: voor beiden het hoogste van alle buurten in de stad.
Meer dan de helft van de inwoners heeft een laag inkomen en het
gemiddelde besteedbare inkomen is het laagste van alle actiegebieden.
Opvallend is dat het gemiddelde opleidingsniveau de laatste jaren
gestegen is.
Burghplan telt, ondanks een lichte verbetering, nog steeds veel werkzoekenden en mensen met een uitkering. Het inkomen is laag en mensen
hebben moeite om rond te komen. Ook speelt schuldenproblematiek in
de buurt.
Bron: Analyse en opgave actiegebieden 2015

1978

1980

1984

1991

1994

1996

Irisbuurt (west) *

--

--

--

=

-

+

Irisbuurt (oost) *

=

+

?

++

++

+

Rochusbuurt

-

=

Elzent-Noord **

2010

2011

2012

2013

2014

2015

+

+

=

=

=

=

=

=
=

-

++

=

+

+

=

=

=

=

+

+

++

+

++

+

+

++

++

++

++

++

++

+

++

+

++

++

++

+

+

++

++

++

++

++

++

Tuindorp

+

=

=

+

=

=

+

+

+

=

=

+

+

+

Joriskwartier

-

-

-

=

=

=

-

=

=

=

=

=

+

=

=

=

=

-

-

=

=

=

-

-

--

-

+

=

=

+

=

+

=

=

=

=

=

=

Bloemenplein **
Looiakkers **

+

=

Sintenbuurt

=

=

=

=

=

-

=

=

-

-

-

-

=

=

Tivoli

-

--

-

-

--

--

--

--

-

--

--

--

--

--

Nieuwe Erven

-

=

=

=

+

+

=

=

=

=

=

=

=

=

Gerardusplein

=

=

-

=

=

=

=

=

=

=

+

=

+

+

Genneperzijde

+

+

+

+

+

++

++

+

+

++

++

++

++

+

Kruidenbuurt

--

--

-

--

--

=

-

=

=

=

=

=

=

=

Kerstroosplein

-

-

-

-

--

-

=

-

-

-

-

-

--

-

++

+

+

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

+

++

++

++

++

++

++

++

+

=

+

=

=

=

+

+

+

+

=

+

+

+

++

+

+

+

++

Roosten **

-

++

Schuttersbosch **
Gijzenrooi
Burghplan ***
Puttense Dreef ***

?

?

?

+

+

=

+

=

=

=

=

-

=

=

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

++

De sociaal-economische rangorde wordt gegeven ten opzichte van het Eindhovense gemiddelde:
++
een goede buurt, de buurt hoort bij de 10% hoogst scorende buurten
+
een redelijke buurt, bij de 10-30% best scorende Eindhovense buurten
=
een gemiddelde buurt
–
een matige buurt, bij de 10-30% laagst scorende Eindhovense buurten
––
een slechte buurt, bij de 10% laagst scorende buurten
?
geen gegevens bekend (gebied grotendeels onbebouwd)
*
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2009

++

Elzent-Zuid **

Eikenburg **

Ontwikkeling van de sociaal-economische situatie van de buurten
Vanaf 1978 is regelmatig geïnventariseerd hoe de buurten in Eindhoven
er voor stonden met betrekking tot de sociaal-economische problematiek. Kijken we naar de ontwikkeling van de buurten in Stratum over de
afgelopen (ruim) 35 jaar, dan zien we dat:
▪ Tivoli de enige buurt is in Stratum die al die jaren matig of slecht
scoort.

2001

In 2000 ontstond de Irisbuurt, samenvoeging van de buurten 'Iriswijk' en 'Cingelshouck' (G. Metsulaan was daarvoor een buurtgrens)

** Deze buurten waren voor 1985 nog ongesplitst
*** Deze buurt is in 2010 gesplitst; de score van 2009 is teruggerekend naar de indeling van 2010

Inzoomen
We kunnen voor wat betreft de kwetsbaarheid van bevolkingsgroepen
nog verder inzoomen naar postcodegebieden om zo een nog preciezer
beeld te geven. Op de kaarten representeert elke stip een postcodegebiedje waar relatief veel potentieel zwakke huishoudens wonen.
We zien een aantal concentraties van potentieel kwetsbare huishoudens:
▪ De straten rondom het Bloemenplein.
▪ Aan de rand van de buurt aan de Piuslaan en Leostraat.
▪ In de Irisbuurt een concentratie in de Schellingstraat.
▪ In de actiegebieden Burghplan, Tivoli en Kruidenbuurt.
▪ In Nieuwe Erven en Sintenbuurt.
▪ In de buurt Kerstroosplein zien we een concentratie.
▪ In de overige buurten doet zich geen cumulatie van kwetsbare
groepen voor.

Wijk Oud-Stratum

Buiten de bekende actiegebieden zien we dus mogelijk kwetsbare huishoudens in de Irisbuurt, Nieuwe Erven, Sintenbuurt maar vooral in
Bloemenplein.

Wijk Putten

Potentieel kwetsbare groepen
De analyse is gebaseerd op een combinatie van cijfers met betrekking tot
werkloosheid, uitkeringen, allochtonen, eenoudergezinnen en de
gemiddelde woningwaarde. Deze vijf indicatoren worden tot één score
teruggebracht. De 15% stedelijk slechts scorende postcodes krijgen in de
kaart een stip.

Wijk Kortonjo
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4.3 De Sociale basis
De sociale basis is alles wat inwoners tegen komen in het dagelijkse
leven. Het sociale netwerk van mensen, vrijwilligersorganisaties, maar
ook onderwijs, werk en cultuur. Deze sociale basis maakt mogelijk dat
mensen kunnen meedoen en op een prettige manier kunnen samenleven met hun omgeving en bestaat enerzijds uit de meer formele
georganiseerde basisvoorzieningen en anderzijds uit het informele deel,
eigenkracht en samenkracht genoemd.
Sociale basisvoorzieningen
Dit zijn voorzieningen op het gebied van onderwijs, werk, kunst en
cultuur, gezondheid, huisvesting en sport waar iedereen iedere dag
gebruik van maakt of kan maken. Voorbeelden van sociale basisvoorzieningen komen elders in deze analyse aan de orde (werk, onderwijs,
ontmoeting). Daarnaast gaat het hier om zorginstellingen, gezondheidscentra etc.
Eigenkracht en Samenkracht
Onder eigenkracht wordt verstaan de mate waarin mensen zelfredzaam
zijn. Samenkracht heeft betrekking op de mate waarin inwoners samen
in wat voor vorm dan ook zaken organiseren en aanpakken (samenredzaamheid). Denk hierbij aan activiteiten van de verschillende buurtverenigingen, vrijwilligersinitiatieven en sportverenigingen, maar ook
inzet van maatjes (boodschappen, taal, administratie, dementie etc.)
én de mantelzorgtaken die mensen hebben.
Eigenkracht en samenkracht in Stratum
▪ Na het Centrum is Stratum in het 2016 het stadsdeel waar het minst
aantal mensen ‘niet meedoen’. Niet meedoen betekent dat mensen
niet werken, studeren, uitgaan, sporten, niet aan vrijwilligerswerk
doen en geen lid zijn van een vereniging. Ook het aantal mensen met
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beperkte eigen kracht is in 2015 in Stratum na het Centrum het
laagste van alle stadsdelen. In de buurten Burghplan, Sintenbuurt en
Tivoli wonen de meeste mensen met beperkte eigen kracht.
▪ Vanaf 2013 is dit het aantal mensen met beperkte eigen kracht minder
geworden in Stratum. Deze ontwikkeling zien we ook terug in een
aantal buurten die hierop hoog scoorden, te weten Bloemenplein,
Kerstroosplein en Kruidenbuurt.
▪ In 2016 geeft 47% van de inwoners in Stratum aan dat ze aan vrijwilligerswerk doen. Stratum heeft het hoogste percentage van alle
stadsdelen in Eindhoven. De buurt Eikenburg heeft de hoogste score
van alle buurten in Eindhoven, namelijk 59%.
▪ Stratum kent verschillende inwonersinitiatieven waar inwoners met
elkaar goed voor zichzelf, elkaar én de buurt zorgen. Oog hebben voor
buurtgenoten die wat ondersteuning of een praatje/maatje nodig
hebben. Het met elkaar zorgdragen voor het groen in de omgeving of
een ‘zorgsamen’ samenleving.
▪H
 et samen organiseren van activiteiten en het bijeen brengen van
mensen. Hun vragen en hetgeen zij eventueel kunnen doen/betekenen voor een ander. De kennis en kunde van die initiatieven in de
buurten waar de % of aantallen op sociale cohesie, gezondheid en
bijvoorbeeld vrijwillige inzet positief zijn, kunnen wellicht onderling
(nog beter) met elkaar gedeeld worden met die buurten waar verbetering op deze onderwerpen gewenst is. Dit kan een goedlopend
repaircafé zijn, kennis over het vinden en binden van bestuursleden
en vrijwilligers of succesvolle ideeën voor goede buurtontmoeting.

Op onderstaand kaartje is weergeven hoeveel ‘formele’ bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven er te vinden zijn in Stratum.

Gelukkig zijn, geluk delen en geluk ervaren is een wezenlijk onderdeel van
samenkracht en het dagelijks leven. Een aantal benoemde ‘Geluksplekken’ bevinden zich ook in Stratum:
▪ Bronnen van Verbeelding (Stadswandelpark/Sterrenwacht)
▪ De vliegende stenen van Pand P
▪ Kapel van de 7 smachten in Riel

Welzijn
▪ Ook op de leefsituatie-index laat Stratum in 2016 de hoogste score
zien van alle stadsdelen. Vanaf 2006 is deze index in Stratum gestegen (van 104 naar 108). Deze index laat in één maat zien, hoe goed of
slecht het gaat met Eindhovenaren op het gebied van welzijn. De
Roosten en Eikenburg scoren het hoogste van alle buurten in Eindhoven. Burghplan, Sintenbuurt en Tivoli zijn de buurten met de laagste
score in Stratum.
▪ In 2016 geeft 10% van de inwoners in Stratum aan een matige of
slechte gezondheid te hebben. Samen met het Centrum heeft Stratum
de laagste score van alle stadsdelen en dit is lager dan het Eindhovens gemiddelde (13%). Vanaf 2006 is het aantal inwoners in Stratum
dat aangeeft een matige of slechte gezondheid te hebben gedaald
(van 16% naar 10%). In de buurten Burghplan, Sintenbuurt en Tivoli
geeft 16% van de bewoners aan een matige of slechte gezondheid te
hebben. Deze buurten scoren het slechtst in Stratum.
▪ Het percentage mensen dat naar eigen zeggen last heeft van één of
meer langdurige ziekten, aandoeningen en handicaps (ook ouderdomsklachten of specifieke ouderdomsziekten) en hierdoor belemmerd is bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden thuis, is ten
opzichte van 10 jaar geleden bijna gehalveerd.
▪ In 2016 scoort Stratum samen met het stadsdeel Strijp het hoogste
van alle stadsdelen op het thema sociale cohesie. Hoe hoger de
score, hoe beter de sociale kwaliteit van de woonomgeving wordt
gewaardeerd. De buurten Gerardusplein, Roosten en Eikenburg
hebben de hoogste score van alle buurten in Eindhoven (7,1).
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4.4 De Woningen
▪ In Stratum bevinden zich ruim 15.000 woningen, dat is zo’n 15% van
het woningbestand van de stad. Dit aantal is de afgelopen tien jaar
iets toegenomen. Dit is het gevolg van een groei van het aantal
appartementen, etagewoningen en flats die de lichte afname van de
eengezinswoningen ruim compenseerde.
▪ Wat de eigendomsverhouding betreft wijkt de verdeling tussen
huur- en koopwoningen niet wezenlijk af van de Eindhovense woningvoorraad.
▪ Afwijkend ten opzichte van de stad zijn het relatief lage aandeel van
corporatiewoningen en hoge aandeel van particuliere verhuur.
▪ Door de jaren heen treed een verschuiving op van huur naar koop en
een gestage afname van het corporatiebezit.
▪ Sterk afwijkend is vooral de leeftijd van de woningen. Gemiddeld zijn
woningen in Stratum wezenlijk ouder dan in de stad en andere
stadsdelen. In verhouding heeft Stratum veel meer vooroorlogse
woningen een veel minder woningen die gebouwd zijn na 1970. Wel
zien we dat de afgelopen 10 jaar het woningbestand snel verjongd.
Hierbij zal de wijkvernieuwing (Kruidenbuurt en Bloemenbuurt) zeker
een rol spelen.
▪ De verhouding meergezinswoningen – eengezinswoningen wijkt niet
wezenlijk af van het stedelijke cijfer.
▪ Stratum heeft gemiddeld ook het duurste woningbezit. De gemiddelde
WOZ-waarde ligt hoger dan het gemiddelde van de hele stad en de
overige stadsdelen. Ook heeft Stratum samen met Woensel-Noord
het hoogste aandeel vrijstaande woningen.
▪ Bewoners van stratum waarderen hun eigen woning en woongebied.
Er is een hoge mate van tevredenheid over de woningen in de buurt
(80% is tevreden in Stratum, stedelijk is dit 77%), alleen het Centrum
scoort hoger. Ook waar het gaat om het veronderstelde imago van de
eigen buurt scoort Stratum relatief het hoogste van alle stadsdelen.
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Corporatiebezit in Stratum (Bron: Geofundament)

Legenda - woningcorporaties
Thuis
Trudo
Woonbedrijf
Wooninc.
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4.5 De buurten en woonmilieus
Stratum kent een opvallend grote diversiteit aan woonbuurten en
woonmilieus. Het is een lappendeken van zeer uiteenlopende woonmilieus op een relatief klein oppervlak. Het stadsdeel kent villawijken,
zoals Den Elzent en De Roosten, landelijk wonen in Riel, wonen in een
bosrijke omgeving in Schuttersbosch, maar ook vooroorlogse volksbuurten zoals Tivoli en binnenstedelijk wonen met een sterk gemengd
woningbezit in de Rochusbuurt en Irisbuurt. De verschillende buurten
of delen daarvan hebben vaak een heel eigen identiteit en een specifieke cultuurhistorische waarde. Deze sterke diversiteit zien we ook in de
cijfers terug.
▪ De WOZ- waarde varieert sterk van gemiddeld € 153.000 (Tivoli) tot
€ 775.000 (Den Elzent-zuid).
▪ Sterk verschillende verhouding tussen eengezinswoningen en
meergezinswoningen en koop- en huurwoningen.
▪ Wijken met vrijwel 100% woningcorporatiebezit en wijken met geen
bezit van woningcorporaties.
▪ Vooroorlogse- en naoorlogse wijken en wijken met een - naar
ouderdom - gevarieerd woningbestand.
▪ En sterk uiteenlopende aard van stedelijkheid (omgevingsadressendichtheid).

WOZ
EG/MG
Hu/Ko
WC
V45
N70

WOZ-waarde (waarde van de woningen)
Aandeel eengezinswoningen en meergezinswoningen
Verhouding huur- en koopwoningen
Aandeel corporatiebezit
Aandeel woningen gebouwd vóór 1945
Aandeel woningen gebouwd na 1970

Buurten

WOZ

EG/MG

Hu/Ko

WC

V45

N70

Irisbuurt

199

55/45

44/56

16

30

60

Rochusbuurt

173

28/72

64/36

24

30

57

Elzent Noord

369

31/69

46/54

0

28

68

Tuindorp

288

40/60

47/53

32

24

35

Joriskwartier

190

51/49

49/51

13

39

43

Bloemenplein

177

64/36

63/37

39

54

25

Looiakkers

191

17/83

54/46

15

8

32

Elzent Zuid

775

86/14

24/76

0

59

0

Kerstroosplein

163

87/13

68/32

57

62

1

Gerardusplein

242

86/14

27/73

15

58

24

Genneperzijde

247

34/66

34/66

28

20

55

Roosten

546

100/0

5/95

0

0

99

Eikenburg

398

84/16

18/82

8

25

26

Puttense dreef

329

93/7

41/59

0

0

52

Burghplan

164

64/36

59/41

51

0

13

Sinterbuurt

197

82/18

41/59

38

7

10

Tivoli

153

80/20

93/7

92

60

9

Gijzenrooi

350

98/2

20/80

6

0

100

Nieuwe Erven

167

57/43

81/19

68

16

1

Kruidenbuurt

206

89/11

47/53

37

62

37

Schuttersbosch

316

100/0

68/32

67

0

66

Riel

-

100/0

12/88

-

84

16

Bron: Eindhoven in Cijfers 2016
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4.6 Leefomgeving
Onderhoud en beheer
▪ De inwoners van Stratum waarderen het onderhoud/reparatie van de
buurt in 2016 met een gemiddeld rapportcijfer van 6,9. Dit is iets
hoger dan het stedelijk gemiddelde van 6,8. Sinds 2009 (6,4) is dit
rapportcijfer gestegen.
▪ Kijken we naar de buurten afzonderlijk dan varieert dit van een 6,6
(Burghplan, Sintenbuurt en Tivoli) tot een 7,3 (Elzent-Noord, Elzent-Zuid en Genneperzijde)
▪ het schoonhouden van de straat waarderen de Stratummers in 2016
even hoog als het Eindhovens gemiddelde: een 6,8. Ook dit rapportcijfers is vanaf 2009 (6,4) gestegen.
▪ De afzonderlijke buurten laten ook hier weer differentiatie zien in
waardering. De Kruidenbuurt geeft het laagste rapportcijfer (6,4) en
De Roosten, Eikenburg, Elzent-Noord, Elzent-Zuid en Genneperzijde
geven het hoogste rapportcijfer (7,1).
Groen binnen het woongebied
Opvallend in Stratum zijn de grote en hoogwaardige groengebieden die
deel uitmaken van een omvangrijke groenstructuur. Zo zijn er verschillende parken die deel uitmaken van de radiale structuur van Eindhoven
en het buitengebied min of meer verbinden met groengebieden binnen
de Ring, zoals:
▪ Landgoed de Burgh via de Jan van Eyckgracht met Riel en omgeving;
▪ Landgoed de Burgh via de groenstrook aan de Hadewychlaan, het
park Sint Bonifaciuslaan en de groengebieden langs de Neushoornstraat en Puttense Dreef;
▪ Het Stadswandelpark en in het verlengde daarvan de Genneper
Parken waarbinnen ook het stroomgebied van de Dommel en de
Tongelreep zijn gelegen.
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Het Stadswandelpark ligt op loopafstand van het centrum en heeft ook
voor de aanliggende buurten een belangrijke functie. In deze groene
oase binnen het stedelijk gebied staan ongeveer 30 sculpturen
verspreid door het park.
De woonbuurten die tegen deze groengebieden aanliggen zoals Den
Elzent, Looiakkers en Tuindorp zijn dan ook van bijzondere allure door
de verwevenheid die de buurten hebben met het aanliggende groen.
Ook in architectonische zin zijn de vaak vooroorlogse woningen
geïnspireerd door de tuinstadgedachte. Dat past uitstekend bij de
hoogwaardige groengebieden.
Onderstaand kaartje geeft aan wat groenarme buurten zijn en wat juist
groene buurten zijn in Stratum.

Legenda

Woongebieden
Groenarme buurten
Groene buurten
Groene dooradering
Groene wig
Bedrijventerrein De Kade

Milieu
▪ In 2014 zijn er in Stratum – in vergelijking met de andere stadsdelen
- de meeste buurten die aangeven last te hebben van minstens 1 vorm
van geluidshinder. In 2015 zijn dit nog maar 3 buurten in Stratum en
heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar het stadsdeel Woensel-Noord met de meeste buurten.
▪ Met betrekking tot milieuhinder zijn er een drietal thema’s die er in
Stratum - in negatieve zin - uitspringen. Een groot aantal buurten in
Stratum geeft aan in 2015 last te hebben van: overlast veroorzaakt
door wegverkeer, vervuilde lucht en vrachtverkeer. Deze verhoogde
verkeershinder vindt vooral plaats rondom de Aalsterweg, Leenderweg en rondweg.
▪ In 2015 geven in Stratum - in vergelijking met de andere stadsdelende meeste buurten aan zich onveilig te voelen als gevolg van luchtverontreiniging.
Sociale overlast en woonoverlast
▪ In Stratum is er niet veel overlast van jeugd. Politiecijfers laten zien
dat na het Centrum, Stratum het stadsdeel is waar de minste jeugdoverlast is. Een tweetal buurten die er in Stratum negatief uitspringen
m.b.t. jeugdoverlast zijn Den Elzent-Zuid en de Nieuwe Erven.
▪ De bewoners van Stratum ondervinden over het algemeen niet veel
overlast van dronkenschap en drugsgebruik. Een drietal buurten
springen er negatief uit: Den Elzent-Zuid, Kerstroosplein en Bloemenplein.
▪ In verschillende gebieden van Stratum geven inwoners aan dat er
sprake is van woonoverlast. Het gaat hierbij vooral om de vorm van
woonoverlast ten gevolge van de toename van het aantal mensen dat
woont in een gebied door bijvoorbeeld kamerverhuur, woningsplitsing
en het omzetten van kantoorgebouwen naar woonruimte.

Kamerbewoners - aantal per hectare 2014
Meer dan 20
10 - 20
2½ - 10
minder dan 2½
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17.

21.

14.

22.
Woensel noord

13.

24.

4.7 Basisvoorzieningen

25.

26.

Woensel zuid

Basisscholen en spil
▪ Stratum kent 7 basisscholen en 8 spilvoorzieningen.
▪ Het IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs) geeft aan dat er
sprake is van een onevenwichtige verdeling van de leerlingen over het
stadsdeel ten opzicht van het aanbod. Het stadsdeel kent een
overcapaciteit in het middeldeel en een tekort aan ruimten in het
noordelijk deel. Er is zowel leegstand als ruimtetekort.
32.
▪ De scholen zijn relatief gezien oud. De gemiddelde
leeftijd is 65 jaar.
Strijp

Nuenen

15.

20.

vorm van door verzorgingscentra ter beschikking gestelde ruimten.
▪ Uit de propositie maatschappelijk vastgoed blijkt dat op verschillende
10.
deelgebiedjes wel opgaven
liggen met betrekking tot exploitatie,
23.
27. voorzieningen en toekomstperspectief.
afstemming tussen
31.
11.
9.

30.

28.

Winkelvoorziening
▪ Het winkelaanbod in Stratum is verspreid over een aantal winkelclusters waarbij de historische radialen een bijzondere plek innemen. Met
deze historisch bepaalde ruimtelijke winkelstructuur wijkt Stratum af
van andere stadsdelen. Aan de vier grote radialen vinden we een
specifiek en omvangrijk winkelaanbod. De Geldropseweg levert het
grootste aanbod. Als gevolg van deze radialenstructuur is het aanbod
langgerekt en overlappen de verzorgingsgebieden van de concentra34.
ties elkaar.
Veldhoven
▪ De detailhandelsnota geeft aan dat er kwantitatief -afgezet naar
draagvlak- zowel in de dagelijkse als niet-dagelijkse sector een vrij
beperkt aanbod aanwezig is. Naar branchegroepen is het aanbod
redelijk gevarieerd. Wel is het aanbod ‘in en om huis’ het meest
omvangrijk. Dit is te verklaren door de aanwezigheid van een aantal
relatief grote woninginrichtingszaken aan de radialen.

Tongelre

1.

Strijp

12.

Centrum

8.

29.

2.

33.
7.
4.

35.

Stratum

3.
5.

Gestel

6.

Geldrop

Legenda

Ontmoeting 040
▪ In principe is binnen Stratum een voldoende aanbod en voldoende
spreiding van het aanbod van voorzieningen voor ontmoeting.
▪ Het aanbod is per deelgebied anders
vormgegeven; soms als buurtLEGENDA
huizen, soms als kleine voorzieningen zoals infowinkels en soms in de
Hoofdwinkelgebied

2. Geldropseweg
3. Leenderweg
4. Aalsterweg
5. Boulevard Zuid
Stadsdeel
6. Roostenlaan
7. Sint P. Canisiuslaan
Centrum
Stratum

Stadsdeelcentrum
Binnenstedelijke winkelstraat
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Wijkcentrum groot
Wijkcentrum klein
Buurtcentrum

Tongelre

Aalst

Radiaal
Buurtsteunpunt

Buurtcentrum
Nummer
Winkelgebied
1

Wijkcentrum
klein
Binnenstad

2
3
4
5
6
7

Geldropseweg
Leenderweg
Aalsterweg
Boulevard-Zuid
Roostenlaan
Sint P. Canisiuslaan

8
9
10
11

Kanaaldijk
Haagdijk
Pagelaan
‘t Karregat

Stadsdeel

Nummer

Winkelgebied

Woensel-Zuid

23
24
25
26
27

Woenselse Markt
Mensfort
Rapenland
Cassandraplein
Boschdijk

Strijp

28
29
30
31
32

De Hurk
Limburglaan
Sint Trudoplein
Strijp-S
Meerhoven

Gestel

33

Hoogstraat
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Veiligheid 2016
veiligheidsindex
(score t.o.v. stadsgemiddelde 2009)

Veiligheidsindex

4.8 Veiligheid
Veiligheidsregistratie
▪ Stratum gaat mee in de tendens tot verbetering van de objectieve
veiligheid in de stad. Vanaf 2012 zien we dat de meeste buurten hoger
zijn gaan scoren op de veiligheidsindex. Een tweetal buurten laat
echter een terugkerende lagere score zien: Elzent-Zuid en Looiakkers.
In Elzent-Zuid heeft dit met name te maken met het hoge aantal
woninginbraken en auto-inbraken. In Looiakkers zien we hoge
aantallen auto-inbraken en fietsendiefstal.
▪ Naast Stratum zijn Tongelre en het Centrum de twee stadsdelen met
een buurt die ruim beneden (stedelijk) gemiddelde scoort.
▪ Kijken we naar het hele stadsdeel dan scoort Stratum in verhouding
tot andere stadsdelen de afgelopen jaren steeds hoog op inbraken
(woningen, schuren, garages, auto’s etc.) en auto- en fietsdiefstallen.
Veiligheidsbeleving
▪ In 2016 zijn er twee buurten in Stratum die ruim beneden gemiddeld
scoren, dit zijn Kerstroosplein en Bloemenplein. Dit komt voort uit
hoge scores op ‘zich onveilig voelen in de buurt’, het ervaren van
fysieke verloedering en overlast in de buurt. Het grootste deel van de
buurten in Stratum scoort ruim bovengemiddeld op de belevingsindex.
▪ Gemiddeld over heel Stratum is de veiligheidsbeleving relatief positief
ten opzichte van de andere stadsdelen.
Legenda
Ruim benedengemiddeld
Benedengemiddeld
Gemiddeld
Bovengemiddeld
Ruim bovengemiddeld
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Veiligheid 2016
belevingsindex
(score t.o.v. stadsgemiddelde 2009)

Belevingsindex

Buurtthermometer 2014
totaal
(score t.o.v. stadsgemiddelde 2009)

4.9 C
 oncentratie van
meerVoudige problematiek
Op verschillende plekken in het stadsdeel zien we een stapeling van
‘meervoudige’ problematiek. Oftewel een combinatie van problemen op
Buurtthermometer
2013
het ruimtelijke, sociale,
economische
vlak en/of op het terrein van
totaal
veiligheid. In de buurtthermometer wordt deze problematiek in kaart
gebracht. Onder andere
basis van
(score t.o.v. op
stadsgemiddelde
2009) deze cijfers worden de actiegebieden aangewezen. We zien dat de situatie in de Stratum de afgelopen
jaren is verbeterd.

Buurtthermometer 2015
totaal
(score t.o.v. stadsgemiddelde 2009)

Rood: < 98, ruim beneden het stedelijk gemiddelde van 2009
Licht rood: 98 tot 99, beneden het stedelijk gemiddelde van 2009
Grijs: 99 tot 101, ongeveer op het stedelijk gemiddelde van 2009
Licht blauw: 101 t/m 102, boven het stedelijk gemiddelde van 2009
Blauw: > 102, ruim boven het stedelijk gemiddelde van 2009

Legenda
Ruim benedengemiddeld
Benedengemiddeld
Gemiddeld
Bovengemiddeld
Ruim bovengemiddeld

Rood: < 98, ruim beneden het stedelijk gemiddelde van 2009
Licht rood: 98 tot 99, beneden het stedelijk gemiddelde van 2009
Grijs: 99 tot 101, ongeveer op het stedelijk gemiddelde van 2009
Licht blauw: 101 t/m 102, boven het stedelijk gemiddelde van 2009
Blauw: > 102, ruim boven het stedelijk gemiddelde van 2009

Rood: < 98, ruim beneden het stedelijk gemiddelde van 2009
Licht rood: 98 tot 99, beneden het stedelijk gemiddelde van 2009
Grijs: 99 tot 101, ongeveer op het stedelijk gemiddelde van 2009
Licht blauw: 101 t/m 102, boven het stedelijk gemiddelde van 2009
Blauw: > 102, ruim boven het stedelijk gemiddelde van 2009
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Aanpak van gebieden met een meervoudige problematiek Stratum
heeft vier actiegebieden waar door middel van een intensieve en
integrale aanpak de situatie wordt aangepakt. Te constateren valt dat
over het algemeen de situatie in de buurten de afgelopen jaren is
verbeterd. Vooral de situatie in de Kruidenbuurt (in 2015 nog als
actiegebied aangewezen) is als gevolg van de wijkvernieuwing inmiddels sterk verbeterd.
Daarnaast zijn in 2000 de Kruidenbuurt en Bloemenbuurt aangewezen
voor integrale wijkvernieuwing. In deze buurten is de problematiek
beantwoord met een aanpak waarvan een fysieke herstructurering
onderdeel is. Beide projecten zijn in een afrondende fase. In de
Bloemenbuurt is de situatie inmiddels zodanig verbeterd dat het gebied
is niet opnieuw als actiegebied is aangewezen.
2015

Econ.

Soc.

Ruim.

Vei.

Econ.

Soc.

Ruim.

Vei.

Tivoli
Kerstroosplein
Burghplan
Kruidenbuurt
2010

Actiegebieden

Tivoli
Kerstroosplein
Burghplan
Kruidenbuurt

Legenda
Ruim benedengemiddeld
Benedengemiddeld
Gemiddeld
Bovengemiddeld
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221
232
234
237
312
321/
322
412/
413
421
422
424

Kerstroosplein
Brughplan
Tivoli
Kruidenbuurt
Lakerlopen
Doornakkers-West &
Doornakkers-Oost
Hemelrijken &
Gildebuurt
Woensel-West
Kronehoef
Mensfort

425
514
516
541/
543
622
624
721
722
724/
725

Rapenland
‘t Hool
Vlokhoven
Eckart &
Vaartbroek
Het Ven
Drents Dorp
Genderdal
Blaarthem
Bennekel-Oost &
Bennekel West
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De identiteit van Stratum
Woongebied
						
Stratum is in de eerste plaats een woongebied. De helft van het
staddeel wordt in beslag genomen door woonbuurten. Het stadsdeel
levert een wezenlijk en gevarieerd aandeel aan de Eindhovense
woningvoorraad. Ongeveer een zevende van de Eindhovenaren woont
in een van de 22 Stratumse woonbuurten.Door de grote diversiteit aan
woongebieden en woonmilieus met een vaak herkenbare karakteristiek
en een vaak historisch bepaalde sterke eigen identiteit, biedt het
stadsdeel huisvesting aan sterk uiteenlopende doelgroepen.
Groen Stratum
					
Stratum is ook een bijzonder groen stadsdeel. Bijna 40% van het oppervlak is groen. Dat groen bevindt zich vooral in de groene gordel aan de
buitenrand van het stadsdeel maar ook in een aantal woonwijken met
een sterk groene structuur of zelfs een landelijke karakter. Het kanaal
is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur.
Cultuur historisch betekenis					
Stratum heeft een rijke cultuurhistorie en veel in het stadsdeel herinnert daaraan. Op de cultuurhistorische waardenkaart zien we dat het
stadsdeel vrijwel wordt afgedekt door monumenten, historische
wegenstructuren en waterlopen, architectonische en stedenbouwkundige bijzonderheden en beschermde stads- en dorpsgezichten.
Kenmerkend voor Stratum is ook de grote hoeveelheid kunstobjecten
aan gebouwen en in de openbare ruimte.
Stedelijke voorzieningen & topsport
Het stadsdeel huisvest ook relatief veel stedelijke voorzieningen met
name op het gebied van (top)sport. De grootste concentratie daarvan

vinden we in het sportpark van de Genneper Parken, maar ook daarbuiten zien we veel stedelijke sportvoorzieningen of aaan sport gerelateerde voorzieningen.
Werk in Stratum 					
In mindere mate is Stratum een werkstadsdeel. Een kleine 15.000
mensen vinden er werk. Voor een belangrijk deel - de helft - is de
werkgelegenheid geconcentreerd op het bedrijventerrein de Kade, het
op een na grootste bedrijventerrein van de stad. Bedrijvigheid vinden
we verder in enkele kleine bedrijventerreintjes verspreid over het
stadsdeel en vooral ook langs de radialen. Stratum is de standplaats
van DAF - gevestigd in de Kanaalzone -dat met zo’n 5000 arbeidsplaatsen een van de grootste werkgevers van de stad is.
Sterk sociaal karakter 						
Opvallend is het sociale identiteit van Stratum. Het stadsdeel scoort
het hoogst van de stadsdelen op sociale cohesie, relatief hoog op
vrijwilligerswerk en het laagst op het aantal mensen dat ‘niet meedoet’
en mensen met een beperkte eigen kracht.
Sterke ruimtelijke – sociale geleding binnen het woongebied		
In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat het stadsdeel een sterke ruimtelijke geleding kent met een centraal woongebied, de Kanaalzone en de
groene gordel. Maar een opvallend kenmerk van het stadsdeel is ook de
zeer sterke ruimtelijk - sociale geleding binnen het woongebied. Op
een relatief klein gebied vinden een zeer grote differentiatie. We zien de
buurten met de hoogste en laagste WOZ- waarde van de stad, hoogste
en laagste inkomens, de hoogste en laagste werkloosheidspercentage
etc.
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Trends
Groei van de bevolking
De bevolking is de afgelopen jaren licht gegroeid en dit zal de komende
jaren doorzetten. Niet opmerkelijk gezien de ontwikkeling op de
woningmarkt. Opmerkelijk is wel dat er een relatief grote groei zit in de
leeftijdscategorie van 15 - 24 jarigen en dat er ondanks een absolute
toename van het aantal 65+‘ers geen sprake is van een vergrijzing in de
zin van groeiend aandeel in de totale bevolking van het stadsdeel.

sterk verbeterd. De crisis heeft de tegenstellingen binnen het stadsdeel versterkt. De werkloosheid in de meeste actiegebieden is sterker
gestegen dan in de overige wijken. In tegenstelling tot de andere
buurten zien we dat in Tivoli en Nieuwe Erven ook het aandeel mensen
met een bijstandsuitkering sterker is toegenomen en dat het gemiddeld inkomen voor huishoudens is afgenomen, waar het in vrijwel alle
andere buurten van Stratum juist is toegenomen.

Verstedelijking
Het aantal woningen is de afgelopen vijf jaren toegenomen. De groei is
het resultaat van een toename van etagewoningen en appartementen
die de afname van het aantal eengezinswoningen ruim compenseert.
Deze ontwikkeling leidde tot een dermate groei van de verstedelijking
dat Stratum tussen 2010 en 2015 is verschoven van ‘sterk stedelijk’
naar ‘zeer sterk stedelijk’. Deze verstedelijking zal de komende jaren,
gezien het grote aantal woningbouwactiviteiten die in uitvoering of op
stapel staan, doorzetten.

Functionele transformatie Kanaalzone
De laatste decennia zien we in de Kanaalzone binnen de rondweg dat
- globaal in het deel ten westen van de hefbrug - een transformatieproces op gang is gekomen. Het gebied verkleurd en de oorspronkelijke,
vooral industriële bedrijvigheid wordt vervangen door andere functies.
Zo zijn aan beide zijden van het kanaal wooncomplexen ontwikkeld.
Deze ontwikkeling zal door het vrijkomen van het Campinaterrein en
mogelijk ook de milieustraat, de komende jaren aan de zuidzijde van
het kanaal doorzetten. Daarnaast wordt eveneens aan de zuidzijde de
komende jaren door dit gebied een ‘moderne radiaal’ tot ontwikkeling
gebracht. Deze in de visie Eindhoven op weg, aangekondigde nieuwe
radiaal is bedoeld om het centrum vanuit de oostzijde beter te ontsluiten en daarbij de historische radialen te ontlasten.

Verjonging woningvoorraad
Stratum heeft gemiddeld het oudste woningbezit van de stad maar er is
sprake van een snelle verjonging. Dat zal veroorzaakt worden door de
combinatie van nieuwbouw op de vele kleine en middelgrote ontwikkellocaties, tal van kleine sloop nieuwbouwprojecten en de wijkvernieuwing van de Kruidenbuurt en de Bloemenbuurt.
Sociaal economische situatie;
wijkvernieuwing is succesvol, crisis verscherpt tegenstellingen
De wijkvernieuwing van Bloemenbuurt en kruidenbuurt is succesvol
gebleken. In sociaal economisch opzicht is de situatie in beide buurten
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Actuele opgaven voor Stratum
Inleiding
Bij het tot stand komen van deze analyse is nauw samengewerkt met
het Bewonersplatform Stratum. In eerste instantie is intern op basis
van statistisch materiaal, kennis van gebiedscoördinatoren en andere
collega’s een eerste versie van een analyse opgesteld met daarbij op
basis van deze analyse een eerste opsomming van voor het stadsdeel
relevante tiental ‘opgaven’.
In samenwerking met het Platform is in januari 2016 een bewonersavond georganiseerd. Met bijna 100 bewoners uit het stadsdeel zijn de
analyse en de ‘opgaven’ besproken. Daarbij zijn de gepresenteerde
opgaven bevestigd en nog twee thema’s toegevoegd; buurtontmoeting
en senioren. Het commentaar is verwerkt en op een tweede avond is de
analyse voorgelegd en hebben bewoners de ‘opgaven’ geprioriteerd.
Het is de bedoeling dat in het uitvoeringsprogramma 2017 de genoemde
thema’s terugkomen.
Tenslotte is op 14 september 2016 is er een bijenkomst georganiseerd
met sociale partners die werkzaam zijn in Stratum, te weten Lumens,
WIJeindhoven, Dynamo Jeugdwerk, Bewonersplatform Stratum en
gemeente Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over
potenties en problemen van bewoners in buurten en de opgaves voor
Stratum. Bovendien werd het thema buurtontmoeting aangevuld en
nog een thema rond vrijwilligerswerk toegevoegd.

Opgaven
Woonhart
▪ Woonoverlast; kamerbewoning en woningsplitsing
In verschillende gebieden van Stratum geven inwoners aan dat er
sprake is van woonoverlast. Het gaat hierbij vooral om de vorm van
woonoverlast ten gevolge van de toename van het aantal mensen dat

woont in een gebied door bijvoorbeeld kamerverhuur, woningsplitsing en het omzetten van kantoorgebouwen naar woonruimte.
▪ De sociale opgave in Stratumse buurten
In een aantal buurten speelt een problematiek rond bestaanszekerheid, welzijn en gezondheid. Het gaat hierbij met name over de
situatie in de actiegebieden. Afgaande op de cijfers zien we dat de
crisis de sociaal-economische problematiek heeft verscherpt.
▪ De toekomst van de kerken, de radialen en oude winkelstrips
Stratum kent vanuit het (soms recent) verleden een aantal voor het
stadsdeel of buurten, beeldbepalende elementen waar door veranderde lokale en maatschappelijke omstandigheden andere eisen aan
worden gesteld en/of minder behoefte aan is. Dit vraagt om bezinning
over de toekomst van de kerken, de historische radialen en een aantal
kleine buurtvoorzieningen en winkelstrips.
▪S
 tedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden
In verschillende buurten wordt discussie gevoerd over de vraag of in
het (soms zeer recente) verleden opgestelde gebiedscriteria niet te
beperkend zijn voor een gewenste ontwikkeling van de buurt. Kunnen
we regels versoepelen zonder inbreuk te doen aan de karakteristiek
van de buurt?
▪ Verkeershinder en verkeersonveiligheid
Verkeer en met name de hinder van verkeer en de verkeersveiligheid
is een thema dat voor veel inwoners van het stadsdeel speelt.
▪ Senioren
Er is aandacht nodig voor het groeiende aantal senioren in het
stadsdeel en de vragen die dat met zich meebrengt met betrekking op
het wonen, de aanpassing van de woonomgeving, de aanwezigheid en
bereikbaarheid van activiteiten en voorzieningen.
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▪ Voorzieningen voor buurtontmoeting
Er is aandacht nodig voor de voorzieningen ten behoeve van ontmoeting en activiteiten. Vraagstukken die spelen hebben betrekking op de
spreiding over het stadsdeel, de effectiviteit van het gebruik, de
exploitatie en de toegankelijkheid.
▪ Groen
Er is aandacht nodig voor het groen in het woongebied van Stratum.
Een aantal buurten zijn groenarm en er liggen kansen bijvoorbeeld
voor tijdelijk invulling van braakliggende terreinen.
▪ Vrijwilligers
Er is aandacht nodig voor het vraagstuk rond het vrijwilligerswerk.
Professionals constateren dat er grenzen zijn aan eigenkracht /
samenkracht bijvoorbeeld bij het beheer van buurtontmoetingsruimten. Er wordt veel aan vrijwilligers gevraagd (ook in het kader van
burgerparticipatie). Men ziet dat vooral in de actiegebieden de rek
eruit is maar dat er ook veel potentieel is.
Groene Gordel
▪ De balans tussen groen en andere functies in de Groene Gordel
Belangrijk voor de hele ‘groene gordel’ is de voortdurende aandacht
voor de balans tussen het behoud, versterken van het groen en de
ontwikkeling van andere functie zoals wonen, landbouw, recreatie en
sport.
▪ Ontwikkeling Genneper Parken
Het functioneren van de grote sportvoorzieningen, de boerderij, etc.
Ook moet worden gekeken naar de verkeersontsluiting en de het
parkeren in het gebied.

50

Kanaalzone
▪ De toekomst van de Kanaalzone
De belangrijkste vraag is hier: wat voor toekomst willen en kunnen we
geven aan de Kanaalzone? We hebben het hier vooralsnog om het
deel van de zone binnen de rondweg. Het college heeft in december
2016 het besluit genomen dat de zone binnen de ring kan transformeren.
▪ Behouden, beschermen ecologische waarden
De Kanaalzone maakt onderdeel uit de ecologische hoofdstructuur.
Het kanaal is op zichzelf een uniek ecologisch systeem vooral dankzij
de jarenlange lozingen van schoon water door Campina. De vraag is of
en op welke manier wij dit ecosysteem kunnen behouden nu Campina
het gebied heeft verlaten.
▪ Beheer van leegstaande gebouwen en terreinen
Het (transformatie)proces dat zich afspeelt langs met name de
zuidzijde van het kanaal brengt dat er gebouwen leeg staan, komen te
staan en gronden braak liggen. Dat vraagt om speciale aandacht met
het oog op het beheer en de veiligheid.
Prioritering van thema’s binnen het woongebied
1. Groen
2. Buurtontmoeting
3. Verkeer
4. Woonoverlast
5. Toekomst kerken
6. Sociale problematiek
7. Senioren
8. Stedenbouwkundige randvoorwaarden
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