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Ontwikkeling nieuwe stijl; integraal maatwerk op gebouwniveau en buitenruimte
Waterhuishouding + Biodiversiteit + Stadsklimaat + Beleving
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4. Hydrologie en bodemopbouw 
 
G r o n d w a t e r s t a n d e n  e n  t e r r e i n h o o g t e  
 
Vanuit het saneringsplan voor het Vogelenzangterrein blijkt dat er  een grondwaterstand van ca. 1,4m -
maaiveld ter plaatse van de toekomstige terreininrichting is gemeten. De geconstateerde 
grondwaterstanden bij de diverse boorstaten bevestigen dat. De grondwaterstand van ca. 1,4m ±maaiveld 
is een gemiddelde van 40 boorstaten, genomen over het gehele terrein van Vogelzang. Het betreft een 
opname in oktober 2017, waarin blijkbaar een droge periode heeft plaatsgevonden.  
 
De door de gemeente gemonitoorde peilbuizen in de buurt geven een historie weer waarin bovengenoemd 
eikpunt in 2017 nagenoeg overeenkomt. Uit de historie van een peilbuis nabij (Julianastraat) blijkt dat de 
grondwaterstand gedurende een jaar behoorlijk fluctueert, recent van +15,50 tot +16,60 N.A.P. Bij een 
maaiveldhoogte van +16,70/+16,80 op het Vogelzangterrein is er geen ruimte meer beschikbaar voor 
buffervoorzieningen die door infiltratie weer capaciteit moeten verkrijgen. 
 

 
 
De gegevens voor het Van de Venterrein geven aan dat de maaiveldhoogte hoger ligt dan het 
Vogelenzangterrein. Hier zal een grotere afstand van grondwaterstand tot maaiveld zijn, wat betere kansen 
op infiltratie biedt. Het maaiveld loopt in de huidige situatie van +17,00 tot +17,60 N.A.P. 
 

maaiveld

Zeer hoge grondwaterstand, gedurende enkle wintermaanden per jaar, vraagt om meer waterberging op gebouwniveau
Nieuwe input vraagt om extra maatregelen
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grondwaterpeil normaal LQȴOWUDWLH�ELM�NOHLQH�EXLHQ

UHWHQWLH�ELM�SLHNEXLHQ VORNRS�YRRU�DIYRHU�ELM�SLHNEXLHQ

JURQGZDWHUSHLO�SLHNPRPHQWHQ

3ULQFLSHSURȴHO�ZDGL�

maaiveld

:DQQHHU�KHW�JURQGZDWHU�]R�KRRJ�VWDDW�DOV�ELM�GH�:LOOHPVWUDDW�ZHUNHQ�ZDGLȇV�QLHW�

Principe groen oplossing waterretentie / infiltratie
Wadi heeft gedurende enkele maanden geen tot onvoldoende bergingscapaciteit



Vogelzanglocatie
thematische doorsnede - waterhuishouding  |  extra groene dakinrichting tbv vasthouden water (ca. + 2000 m2)

'H� JURHQH� LQULFKWLQJ� LV� LQ� VWDDW� RP� UHJHQZDWHU� RS� WH�
YDQJHQ��9HJHWDWLH�QHHPW�ZDWHU�RS��ZDDUGRRU�HU�PLQGHU�
DIJHYRHUG� KRHIW� WH� ZRUGHQ�� +HW� GRRU� GH� EHSODQWLQJ�
RSJHQRPHQ�ZDWHU�]DO�XLWHLQGHOLMN�YHUGDPSHQ�HQ�]RUJHQ�
YRRU� HHQ� JXQVWLJHU� VWDGVNOLPDDW�� 2S� GLYHUVH� SOHNNHQ�
NDQ� RRN� UHJHQZDWHU� ZRUGHQ� JHEXHUG� � ZDDUGRRU�
ZDWHURYHUODVW� YRRUNRPHQ� ZRUGW�� � +HW� RSJHYDQJHQ�
UHJHQZDWHU�NDQ�RRN�ZRUGHQ�JHEUXLNW�YRRU�KHW�EHYORHLHQ�
YDQ�GH�JURHQLQULFKWLQJ�

Vasthouden

��� %XHU�HQ�LW�ULRRO�RQGHU�9RJHO]DQJVWUDDW�PHW�

RYHUVWRUW�QDDU�UHWHQWLHEHNNHQ�-R]HI�(OLD]3ODQWVRHQ

��� *URHQH�GDNLQULFKWLQJ�HQ�WXLQHQ

ΖQȴOWUHUHQ

��� %XHU�HQ�LW�ULRRO�RQGHU�9RJHO]DQJVWUDDW

9HUGDPSHQ

��� Bomen

��� 6WUXLNHQ�HQ�RQGHUEHSODQWLQJ

��� 5HWHQWLHEHNNHQ��ZDGL�YRJHO]DQJVWUDDW

+HUJHEUXLNHQ

��� 2SYDQJ�WEY�LUULJDWLH
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Het beekdallandschap als inspiratie voor een duurzaam eco-systeem
Ruimtelijk concept als drager van ambities







Groene randen
gemengde hagen uit gebiedseigen soorten GEMENGDE HAAG !VOGELLOKEND

MET GEBIEDSEIGEN SOORTEN

meidoorn

gelderse roos

egelantier- roos



Diverse bomen in verschillende soorten en groeivormen
hoge grondwaterstand verdragende Elzen

Alnus glutinosa



wilde clematis

in gevel geintegreerde nestkasten

RVS kabels op metselwerk

met klimhulpgeleiders

Wilde kamperfoelie

Groene gevels voor vogels en insecten
klimplantsysteem tbv zelfwindende planten



Groene gevels voor vogels en insecten
klimplantsysteem tbv zelfwindende planten op basis van staaldragen en afstandhouders



wilde clematis

in gevel geintegreerde nestkasten

RVS kabels op metselwerk

met klimhulpgeleiders

Wilde kamperfoelie

Groene gevels voor vogels en insecten
klimplantsysteem én nestkasten voor vogels















Groene pergola voor de schuren van de Albertina van Nassaustraat
klimplantsysteem tbv zelfwindende planten

huidige situatie

nieuwe situatie

bestaand nieuw

bestaand nieuw



uitwerking van esthetische / uniforme pergola voor schuren Albertina van Nassaustraat
Vogelzanglocatie





Willemstraat; inrichting indicatief; Mogelijke herinrichting n.t.b. i.o.m. Gemeente Eindhoven en bewoners Willemstraat

Josef Eliasweg/ Philips de Schonepad
Inrichting indicatief; herinrichting n.t.b. 

i.o.m. Gemeente Eindhoven en bewoners

Albertina van Nassaustraat inrichting indicatief; herinrichting n.t.b. i.o.m. 
Gemeente Eindhoven en bewoners Albertina van Nassaustraat
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architectuur



NEnsemble
Stedelijk weefsel herstellen



Omgeving karakteristieken
Vogelzang



Omgeving karakteristieken
Van de Ven & Co.



Materialen
Palet

rood gemeleerde wasserstrich baksteen (Quarzite, Engels)

warm brons geanodiseerde kozijnen en hek- en zetwerken C33; stalen hek- en zetwerken t.p.v. kozijnen en bevestigingsmiddelen op kleur metallic RAL1035

dakranden en zetwerken RAL8016 Mahagonibraun dakranden en zetwerken RAL8012 rotbraun dakranden en zetwerken RAL8004 Kupferbraun

rood gepigmenteerd beton

accent

lijf

plint

bruin gemeleerde wasserstrich baksteen (Iroko, Engels) oranje gemeleerde wasserstrich baksteen (Burcht, Daas)

oranje gepigmenteerd beton
Vogelzangstraat Vogelzang Willemstraat Van de Ven & Co.



Gevelopbouw

volume

grondpatroon

accenten

plint

tektoniek

Vogelzang Willemstraat







Gevelopbouw

volume

grondpatroon

portieken

tektoniek

Vogelzangstraat / Albertina van Nassaustraat







Gevelopbouw

volume

grondpatroon

accenten

plint

tektoniek

Van de Ven & Co
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