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EINDHOVEN, EEN DUURZAME, 
VEERKRACHTIGE EN INNOVATIEVE 
STAD.Waarbij DUURZAAMHEID
inmiddels een manier is van
werken, denken en leven!

Wij willen deze visie graag doorzetten, door Duurzaam te denken en te Doen!  
Ons doel en overtuiging is om keuzes te maken die hierin passen en gedijen en  
deze op een mooie manier terug te laten komen in het gebouw op Stratumseind 64.  
Zo willen we bijvoorbeeld op het hoogste dak zonnepanelen plaatsen voor de eigen 
energievoorziening. Behalve dit uit te drukken met het gebouw, kijken we ook naar 
de exploitaties. Zo zal een exploitant ons moeten overtuigen van het duurzaam willen 
exploiteren. Dat kan uiteraard op vele manieren; we willen slechts aangeven dat we  
dat belangrijk vinden, zonder vooraf allerlei eisen te willen stellen.



Waar willen wij dan naartoe? Om een goed beeld te schetsen van de ruimtelijke en 
functionele ontwikkelingen van Stratumseind als geheel is reeds het Beeldkwaliteitsplan 
voor Stratumseind 2.0 ontwikkeld. Dit plan is te zien op www.aparch.nl en wij verwijzen 
daar graag naar. Het Stratumseind wil terug op de kaart… Revitalisering, aanhaken bij 
de binnenstad; het is inmiddels in volle gang. De locatie waarover we nu spreken met de 
werknaam SE64 ligt op een unieke plek in de stad met het toekomstige terras (ca 200m2, 
georiënteerd op het zuiden) schitterend aan de Dommel en geeft een mooi uitzicht over 
de rivier, het van Abbemuseum, ligt in het bestuurlijke centrum van de stad en is daarmee 
onderscheidend tov alle andere plekken in Eindhoven. 

AAN DE 
WATERKANT



De locatie is prachtig gelegen aan de Dommel in het stadspark. Het vormt, over de rivier 
heen, een ensemble met het er tegenovergelegen beroemde van Abbemuseum. Tevens 
grenst het in het westen direct aan het bestuurlijke centrum (stadhuis) van Eindhoven.  
De loomheid van de Dommel, de prachtige natuur, maakt deze plek tot een oase in de stad. 
Met het terras op het zuiden geeft het de Dommel eindelijk een aanlegplekje in de stad.  
De locatie is vanuit twee richtingen te bereiken: in het oosten vanaf het Stratumseind en in 
het noorden/westen vanuit de Bouwstraat en het park. Daarmee kent het twee gezichten, 
of uitzichten: de winkel ligt direct aan de straat en de bar en tuinkamer aan de natuur.  
Ook is de locatie een heel goede zichtplek: komend vanuit het zuiden ligt het aan een van 
de ontsluitingswegen van de stad: met de brug over de Dommel als poort naar de stad. 
Vanaf het westen goed te bereiken, ook als voetganger die de auto geparkeerd heeft in de 
garage onder het stadhuisplein. Kortom: een unieke locatie in alle opzichten.
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Het project SE64 bestaat programmatisch uit horeca op de begane grond en twee 
appartementen op de verdiepingen. In een later stadium kunnen we ook een dakterras/
daktuin realiseren, langs het water.

De horeca (in totaal ca 175 m2 groot) verdelen we in drie losstaande units, die elk een eigen 
karakter hebben. Daardoor wordt het mogelijk drie kleine exploitaties te realiseren met een 
eigenheid en (in principe) volledig zelfstandig. Vervolgens is het uiteraard mogelijk deze al 
dan niet permanent met elkaar te koppelen; in elk geval zal een vorm van kruisbestuiving 
gemakkelijk kunnen plaatsvinden.

Unit 1:
de winkel

Unit 2:
de EET-bar

Unit 3:
de tuinkamer



food-
beverage
retail De oppervlakte is ca 50 m2. De entree is gelegen aan het Stratumseind. Het voorgebied 

aan de straatzijde wordt aangekleed met een klein tuintje (met mogelijkheid voor enkele 
tafeltjes en stoeltjes) en er worden extra ramen in de zijgevel geplaatst die uitzicht bieden 
op de brug en de Dommel. Er wordt een toilet en bergruimte standaard opgenomen. Wij 
zien hierin het liefst food/beverage-gerelateerde retail ontstaan.

Unit 1:
de winkel



Unit 1:
de winkel
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eten
drinken
terras Het midden gedeelte zien wij als een ideale plek voor bijvoorbeeld een eetbar. Met 

eenvoudig eten door de dag heen kan dit uiteraard gecombineerd worden met borrelen en 
wijn. Met de oppervlakte van ca 59 m2 en een fantastisch terras van ca 100 m2 vormt het 
in feite over de gehele lengte een etalage naar de Dommel toe. De ruimte zien wij daarbij 
als enerzijds heel intiem indien gericht op binnen en tegelijk heel expressief indien gericht 
op het terras en het geweldige, vrije uitzicht. Deze twee werelden kunnen op deze plek 
een synthese vormen. Standaard nemen we twee toiletten, een bergruimte en een plaats 
voor een bar op. Dat laatste met een mogelijkheid ook rechtstreeks het terras te kunnen 
bedienen. In de gevel maken we hier dan ook een uitgifte raam, zodanig dat er direct 
contact met het terras ontstaat. Het expressieve deel krijgt een helemaal te openen glazen 
pui, terwijl het cosy gedeelte zich verschuilt achter een groot raam met diepe borstwering. 
Bij deze exploitatie hoort een uitgebreid terras van ca 100 m2.

Unit 2:
de EET-bar



Unit 2:
de EET-bar

IN HET HART VAN DE STAD



private
dining

De tuinkamer, oppervlakte ca 46 m2, ligt geheel in het park en heeft een sterke orientatie 
hierop. Standaard voorzien wij deze ruimte van een toilet, bergruimte, extra ingang 
en eveneens een plaats voor een bar. Deze unit zien wij als uitermate geschikt voor 
gebruik als speciale lunch- en of dinerkamer. Ook kunnen hier vergaderingen of andere 
bijeenkomsten gehouden worden en uiteraard ook feestjes. De ruimte is zeer karaktervol 
en kan tegelijk een groot aantal verschillende gebruikers aanspreken en bedienen.  
Ook hierbij hoort een groot terras van ca 75 m2.

Unit 3:
de tuinkamer
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Unit 3:
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Op de eerste en tweede verdieping realiseren we elk een appartement. Ze zijn beiden 
ruim van opzet en hebben een aparte slaapkamer met badkamer. Op de eerste verdieping 
is de slaapkamer aan de achterzijde gelegen en op de tweede aan de voorzijde, op de 
hoek. Uitzicht aan de voorzijde met twee grote ramen en een gezellige erker, mooi op het 
Stratumseind en op de Dommel. Aan de achterzijde prachtig op de Dommel. Beiden zijn 
voorzien van een eigen, klein, balcon op het zuid-westen. De appartementen worden 
gestoffeerd opgeleverd en gemeubileerd verhuurd. 

1e en 2e etage:
AppartementenWONEN 

EN LEVEN



1e en 2e etage:
Appartementen
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Wij presenteren dit project met de volle overtuiging dat dit het derde pareltje in onze reeks 
gaat worden. Tezamen met de andere twee (Mijnheer van Dijck en de Oude Rechtbank) 
reeds door ons gerealiseerde plannen en het plan voor het hele gebied, zal het nu niet 
lang meer duren of Stratumseind hoort weer helemaal bij de stad. Eindhoven heeft er dan 
eindelijk een levendig terras aan de Dommel bij gekregen.

Verblijven
Leven
Genieten
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