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HET BOEIENDE VERLEDEN 
VAN GEHUCHTEN EN 

RADIALEN

EEN VEILIG 
GEMEENSCHAPJE 

MET RUIMTE VOOR 
ONTMOETING

EEN PLEK IN DE STAD MET 
POTENTIE

De lagen van de geschiedenis zijn 

nog voelbaar: oorspronkelijk bestond 

het gebied uit een versnippering van 

gehuchten. Over de tijd is de bebouwing 

uitgebreid langs lintvormige structuren, 

tot de bouw van ‘t Ven. Op de planlocatie 

komen deze lagen samen. In de huidige 

tijd ligt de nadruk vooral op de grotere 

structuren van Eindhoven en diens positie 

in de regio.
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We willen graag een plek waar we ons veilig 

voelen en we een leuke gemeenschap 

kunnen vormen. De beslotenheid is 

prettig. Dit betekent echter niet dat we 

ons willen verstoppen! Bezoekers van ons 

paradijsje zijn zeker welkom. 

HET DNA VAN DE HASTELWEG

Het is bijna een verborgen stukje stad. 

Maar als je goed kijkt op een hele 

prominente locatie: op een kruising van 

kanaal, snelweg, HOV-baan en oude 

radialen. Deze plek kan zich meer openen 

naar de stad. Hoogbouw is daarbij niet 

gewenst. 
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De aanwezigheid van bedrijventerrein de 

Hurk in de achtertuin wordt gevoeld:

geur, licht, geluid, drukte..  de bedrijvigheid 

heeft invloed op het alledaagse leven. 

Voor nieuwe bouwactiviteiten zouden 

omwonenden graag zien dat de overlast 

beperkt blijft. 

De locatie is uniek in Eindhoven: centraal 

gelegen en toch wonen aan water en 

groen. Dat de natuur zo dichtbij is zorgt 

echter ook voor uitdagingen in onderhoud 

en afwatering. Omwonenden merken wel 

op dat deze structuur belangrijk is voor de 

natuurwaardes en recreatie in Eindhoven. 

Het is een echt stukje stad met 

verschillende soorten leeftijden, leefstijlen 

en achtergronden. De gezelligheid en 

ontmoeting past in deze wijk. Wat nog 

ontbreekt is meer ruimte voor kinderen. 

elkaar te ontmoeten. 
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schaal 1:1000

SO HASTELWEG, EINDHOVEN
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NATUURINCLUSIVITEIT
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GROEN EN ROUTE
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LET’S TALK

bezoek:       Nachtegaallaan 13M mail:       info@faamarchitects .nl of bel:       +31(04) 296 33 96
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ZONNESTUDIE

TNO norm

Lichte norm: ten minste 2 uur per etmaal direct 
zonlicht tussen 19 feb en 21 okt

Strenge norm: ten minste 3 uur per etmaal 
direct zonlicht tussen 21 jan en 22 nov

meetpunt is midden van de vensterbank, 
binnenzijde glas, 75cm boven vloerpeil.

Data en tijdstippen van meting

      09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00

strenge norm  21-jan X X X X
lichte norm   19-feb X X X X  
zon op hoogste punt 21-jun X X X X X X
lichte norm   21-okt X X X X
strenge norm  22-nov X X X X  
 

Onderzoeksopzet

Voor deze studie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen 
van uiteenlopende nauwkeurigheid. Voor de bestaande situatie 
is uitgegaan van de kadastrale tekening voor locatie; voor de 
gebouw- en terreinhoogtes zijn aannames gedaan op basis 
van foto’s. De nieuwbouw is gebaseerd op het tekenwerk van 
FAAM architects. Zonder inmeting van terrein moet een marge 
gehanteerd worden op de getoonde resultaten. Als bijvoorbeeld 
het grondpeil 0,5 meter hoger of lager blijkt te bevinden dan 
nu aangenomen, kan dat net het verschil maken met wel of 
niet binnen de norm vallen. Ook raamopeningen zijn hierbij van 
belang.
De gekozen tijdsintervallen zijn de aanbevolen intervallen. Met 
een korter interval kan er uiteraard nauwkeuriger getoetst 
worden, maar dit lijkt gezien de nauwkeurigheid van het model 
in deze fase niet aangewezen.

Conclusie

Nieuwe situatie - voldoet ruim aan strenge norm
Nieuwe situatie gaat uit van het gebouw zoals in SO is 
uitgewerkt door FAAM architects. In deze situatie vormt de 
bebouwing geen belemmeringen voor de omgeving. 
Bomen in de omgeving zijn meer van invloed op de bestaande 
bebouwing.
Er wordt voldaan aan de strenge norm: meer dan 3 uur direct 
zonlicht per etmaal, tussen 21 januari en 22 november. 
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