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Even een klein stapje terug in de tijd. In de jaren 
negentig was het natuurlijk flink crisis in Eindhoven, 
de tijd dat DAF failliet ging en het hoofdkantoor van 
Philips naar Amsterdam vertrok. De stad moest zichzelf 
opnieuw uitvinden en dat lukte langzaam op basis van 
de bedrijven die ooit in luwte van Philips opereerden. 
Voor het lokale bestuur was die tijd het moment om het 
roer flink om te gooien; een koers van samenwerking en 
de zoektocht naar het DNA van de stad, zo legt PvdA-
wethouder Yasin Torunoglu, wethouder van wonen, 
wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling, uit. ‘We zijn 
een stad van de ontdekking en van de creativiteit. De 
afgelopen 20 jaar is er enorm samengewerkt tussen 
kennisinstellingen, bedrijven en de overheid en die 
Triple Helix resulteerde in de huidige situatie waarbij 
veel mensen weer graag bij ons willen werken en wonen.’

Want zo is het natuurlijk. Terwijl in het verleden 
mensen naar het Noorden trokken, is Eindhoven steeds 
beter in staat om de studenten aan de Hogescholen 
en TU te behouden en medewerkers vanuit de hele 
wereld aan te trekken. Bij ASML gaan elke maand 200 
nieuwe mensen aan de slag. De wethouder gooit er 
een kleine persoonlijke noot tussendoor. ‘Ikzelf stond 
destijds aanvankelijk te springen om na het HBO naar 
Amsterdam te gaan, maar besloot toch te blijven. Mijn 
vrienden van toen keren nu weer terug naar Eindhoven 
en de huidige studenten willen hier graag blijven. Tel 
daar ook nog de mensen bij op die bij ASML of andere 

bedrijven aan de slag gaan en je moet echt iets gaan 
doen.’ Het zorgt al met al voor aardig wat druk op de 
woningmarkt; de stad zal de komende jaren groeien van 
225.000 naar 300.000 inwoners.

Verdichting
En daarom wordt er in Eindhoven flink ingezet op 
verdichting van de gebieden Strijp-S, Fellenoord en de 
binnenstad. Op Strijp-S is Adriaan Geuze (West 8) al 
enkele jaren supervisor en Kees Christiaanse (KCAP) 
is actief in Fellenoord, de zone direct net ten noorden 
van het station. Sinds 2017 gaat het roer om in de 
binnenstad onder leiding van supervisor Winy Maas 
(MVRDV). En dat was nodig. Het sleetse centrum was 
echt toe aan een opknapbeurt en de bewoningsdichtheid 
was er, in vergelijking met andere steden, erg laag. 
Het centrumgebied wordt nu groter, gaat lopen van 
de Mauritsstraat tot de Effenaar en er komen meer 
groen, water en veel meer woningen bij in de vorm van 
woontorens.

Er gaan dus meer mensen in de binnenstad wonen 
en werken en het niveau van de horeca en retail gaat 
omhoog. Hoe zorg je ervoor dat die - noodzakelijke - 
vernieuwing op grote schaal wordt omarmd, maar je 
tegelijk het karakter behoudt voor de mensen die er al 
wonen? ‘We willen de nieuwelingen een dak boven hun 
hoofd bieden,’ zegt de wethouder. ‘Maar tegelijk gaan we 
ook de bestaande inwoners meenemen in die flow. Wij 

‘Wij zijn altijd een stad
van import geWeest’ 

Er staat van alles te gebeuren in Eindhoven waarbij het zogenaamde
‘verdichten’ (lees meer woontorens) van de binnenstad de grootste uitdaging is.

Wij spreken wethouder Yasin Torunoglu, architect Winy Maas en René Erven
van Stichting Architectuurcentrum Regio Eindhoven over de toekomst van de stad.
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zal de 
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groeien 

300.000

Anton Philips medegrondlegger van het Philipsconcern

‘ We zijn een stad van 
samen en dus kom je 
elkaar tegen in het 
dagelijks leVen’

de nalatenschap van Philips 

Yasin Torunoglu Winy Maas René Erven
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‘ de ziel van de stad Willen 
We koesteren en dat kan je 
alleen maar doen door met 
zijn allen eigenaar te zijn’

is dat mensen voorstander zijn van de lucht in bouwen, 
maar ze vinden kwaliteit heel belangrijk. Dus goed letten 
op de plinten en op een duurzame manier bouwen. 
Iedereen voelt dat die beweging omhoog noodzakelijk is 
en dat het ook voor hen goed is.’ Hij wijst op het Fonds 
Bovenwijkse voorzieningen dat onlangs is ingevoerd. 
Het komt erop neer dat projectontwikkelaars 42 euro 
per vierkante meter bouwgrond moeten gaan betalen 
aan het gemeentebestuur, bovenop de grondprijs. Dat 
levert ongeveer 3.000 tot 5.000 euro per woning op, 
in totaal zo’n 2 miljoen euro. De gemeente zelf betaalt 
ook 6 miljoen euro voor grond die ze ontwikkelt. Al dat 
geld wordt geïnvesteerd in betere voorzieningen voor de 
stad, zoals meer groen en beter openbaar vervoer. Nu 
we hem toch spreken, is het goed om het even over de 
stikstofproblematiek te praten die in Noord-Brabant groot 
is. Gaat er nu gebouwd worden of niet? ‘De rechter zegt: 
neem eigenaarschap over de natuur en tegelijk hebben we 
ook woningnood dus daar zit een spanning tussen. Maar 
die nieuwe voorzieningen dragen bij aan een duurzame 
manier van een stad bouwen want in het centrum heb je 
veel minder uitstoot doordat mensen geen twee auto’s 
voor de deur zetten. We gaan dus bouwen en ik hoor het 
wel van de rechter als het niet meer mag.’ 
 
Architect Winy Maas, bekend van de Markthal in 
Rotterdam, is dus supervisor van de binnenstad. In 
2005 ontwierp zijn bureau MVRDV De Effenaar en hij 
groeide bovendien op in het naburige Schijndel. Kan 
hij vertellen wat de fundamenten waren van de visie op 
de Eindhovense binnenstad? ‘Eindhoven wordt gezien 
als dorps en gezellig. Tegelijk is het een stad van de 
toekomst, van design en techniek. Momenteel is sprake 
van een overgangsmoment. Van een provinciestad 
met 225.000 inwoners groeit Eindhoven straks naar 
een stevige moderne stad met 300.000 inwoners en 
grootstedelijke ambities. Zo’n schaalsprong vereist een 
goede regie, anders wordt het rommelig. Daar komt 
MVRDV in beeld. Verdichting en vergroening zijn onze 
specialiteit en vormen ook meteen de basis voor ons plan 
voor de binnenstad.’

De focus van de nieuwe binnenstad heeft alles te 
maken met nieuwe inwoners van Eindhoven die uit de 
hele wereld komen en die hoogwaardige voorzieningen 
willen. Je gaat straks van 5.000 mensen naar 20.000 in 
het centrum. Tegelijk heeft zo’n stad ook een ziel, hoe 
breng je die twee werelden met elkaar in balans?

‘Door op een goede manier te verdichten, en het 
beperkte centrum uit te breiden. Ik wil het gebied van 
de Effenaar tot einde Willemstraat bij de binnenstad 
trekken. In ons plan maak ik een onderscheid tussen de 
‘Eindhovense laag’ en de ‘Brainport-laag’. De eerste, 
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zijn altijd een stad van import geweest dus we hebben 
ervaring met de integratie en dat lukt aardig.’ Hoe zorgt 
Eindhoven voor de integratie tussen oude en nieuwe 
bewoners? ‘Dat doen we door op alle fronten inclusief te 
zijn. Als er woontorens komen, zijn die niet alleen gericht 
op de hoogopgeleide, goed betaald kenniswerkers maar 
ook op de bijstandsgerechtigde die graag in het centrum 
wil wonen.’  

optimale winst
Dat klinkt logisch vanuit zijn achterban, maar hoe werkt 
dat in de praktijk? ‘Door te accepteren als lokale overheid 
dat het vastgoed dat je verkoopt niet de maximale, maar 
de optimale winst heeft. Plus we stellen harde eisen; bij 
de drie torens in District E komt bijvoorbeeld 20 procent 
sociale woningbouw.’ Torunoglu legt uit dat Eindhoven 
geen traditie kent van grote verschillen tussen de wijken. 
‘Dat is de nalatenschap van Philips die het management en 
arbeiders in dezelfde wijk lieten wonen. We zijn een stad van 
samen en dus kom je elkaar tegen in het dagelijks leven.’ 

LasTig uiTLEggEn
Kan Torunoglu uitleggen wat er bijzonder is aan de 
manier waarop het bedrijfsleven en de lokale overheid 
met elkaar omgaan in Eindhoven? Die samenwerking 
wordt redelijk breed geroemd, ook door ondernemers. 
‘Voor ons is het heel normaal en daarom is het misschien 
lastig uit te leggen. Maar de dagelijkse praktijk is dat 
we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten 
participeren en heel veel bedrijven doen daar aan 
mee. Wij doen dat op een manier waarop werkgevers, 
overheden en kennisinstellingen samen bepalen hoe 
ze dat aanpakken. Het bedrijfsleven gaat dan niet 
vertellen wat er moet gebeuren, maar dat gebeurt in 
gelijkwaardigheid. Dat is voor ons heel normaal…’ 

Dit gaat dus om de economische kant, maar dat 
gebeurt ook door over gebiedsontwikkeling constant 
in dialoog te zijn, ze legt de wethouder uit. ‘Voor ons 
is het een voorwaarde dat er een klankbordgroep komt 
van stakeholders waaronder buurtbewoners die inspraak 
hebben bij het selecteren van het plan. Voor ons moeten 
de ontwikkelaars echt samenwerken met de buurt over 
de invulling, het is superbelangrijk dat die plannen 
ontstaan vanuit een dialoog, soms kost dat iets meer tijd, 
maar dan krijg je ambassadeurs van de stad. De ziel van 
de stad willen we koesteren en dat kan je alleen maar 
doen door met zijn allen eigenaar te zijn.’

accepteren Van de woontorens
Nieuw is natuurlijk dat de binnenstad echt in de hoogte 
wordt gebouwd. Accepteren de bewoners dat een beetje? 
‘Op de bijeenkomst kwamen 300 mensen af. Opvallend 
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onderste laag heeft die gezellige, bekende Brabantse 
sfeer. Daar bovenop is ruimte voor verdichting, voor 
een collectie van bijzondere opbouwen die we dan 
combineren met groene en publiek toegankelijke daken, 
aantrekkelijke gevels en een bijzondere vormgeving. Op 
die manier creëer je balans, en vooral een goede sfeer.’
 
Op WELkE ManiER hOu jE REkEning MET dE fO-
cus Op duuRzaaMhEid van dE sTad?
‘Die Eindhovense laag is open, transparant en interactief 
met veel groen en prettige openbare ruimtes. Waar 
mogelijk maken we de straten, daken en binnenhoven 
groen. We zorgen voor zogenaamde ‘sun-spots’, halen 
stukken uit hoogbouw weg zodat zonlicht zo veel 
mogelijk doordringt tot straatniveau. Doorgaand verkeer 
wordt geweerd, verder breiden we het aantal fiets- en 
voetgangerspaden uit. Groen wordt nog mooier als je 
erover heen kunt lopen, we kunnen van die daken ook 
een park maken dat je via trappen kunt bereiken.’ 

 
kan je in Verkorte Vorm uitleggen wat jouw Visie is op 
de stad en hoe je dat Vertaalt in concrete plannen?
Eindhoven moet gaan voor de ‘wauw-factor’. Ik wil 
instrumenten aanreiken waarmee de stad dit op een 
goede manier kan bereiken. Hoe, dat is het beste uit 
te leggen aan de hand van een concreet voorbeeld, 
het Stadhuisplein. Dat is nu een dor plein met twee 
monumentale gebouwen, het stadhuis en de rechtbank, 
maar verder standaard gebouwen, saaie gevels en veel 
verharde oppervlaktes. Weinig uitnodigend dus. We 
willen hier een levendig, grootstedelijk evenementenplein 
van maken dat makkelijk kan worden omgevormd tot 
een interactieve dansvloer. Het plein moet beter worden 
verbonden. Een nieuwe doorsteek naar het Stratumseind 
bijvoorbeeld, en een binnentuin tussen plein en de 
opgetilde Catharinakerk plus een extra verbinding door 
het Stadhuis naar de Dommel. Alles moet zo worden 
aangepakt dat bezoekers en bewoners zich welkom 
voelen, en er graag komen.’

 
stel je staat oVer tien jaar in het centrum Van 
eindhoVen en je moet uitleggen welke ambitie er is 
waargemaakt in de stad. hoe zou je dat uitleggen?
‘Mijn ambitie is om de binnenstad duurzaam en 
toekomstbestendig te maken. Het meest trots ben ik 
als we in staat zijn een collectie spraakmakende en 
multifunctionele gebouwen neer te zetten die Eindhoven 
een echt uitgesproken identiteit geven.’

 
René Erven, ƒcoördinator van Stichting Architectuur-
centrum Regio Eindhoven, noemt de periode na het 
faillissement van DAF en het wegtrekken van Philips 
ook wel ‘de renaissance’. ‘Eindhoven heeft zich toen 
opnieuw uitgevonden want onder de armen van Philips 
bloeiden natuurlijk bedrijven zoals ASML op, en in hun 
kielzog heel veel hightech toeleveringsbedrijven. Nu 
dat heel erg goed gaat wordt de stad interessanter voor 
medewerkers uit de hele wereld en dus groeit de stad. Er 
komt veel vraag naar bedrijfsruimte: ook echt plekken 
voor hightech maakindustrie: zoals de BIC-woningen en 
retail. Wij vinden het leuk om die vraag om te draaien en 
te denken vanuit de ingenieurs uit India. Wat is dan voor 
hen de reden om hier te gaan werken? Misschien ook 
wel dat het leven hier nog niet zo duur is. Wij zeggen in 
Eindhoven: het niveau aan voorzieningen moet omhoog, 
maar het is natuurlijk ook prettig dat je hier nog wat 
goedkoper kan leven dan bijvoorbeeld in de Randstad of 
in steden als München of Parijs. Laten we die woningen 
ook betaalbaar houden want dat is ook een argument om 
hierheen te komen.’

We zijn benieuwd naar zijn visie op de integratie 
tussen het nieuwe en het bestaande want ja, de expats 
moeten hier heerlijk komen wonen, maar het is toch 
een goede Brabantse traditie om het iedereen een 
beetje naar de zin te maken? ‘Ik wijs je even op het 
multipliereffect waarbij een kenniswerker direct effect 
heeft op de werkgelegenheid van iets lager niveau zoals 
schoonmakers of mensen werkzaam in de horeca. Dus ik 
denk dat het belangrijk dat die stad inclusief blijft en dat 
is een grote opgave. Dat moeten we niet vergeten.’

Hoe regel je dat? ‘Volgens mij kan je drie dingen 
zeggen over al die plannen. Als eerste kan je het bouwen 
zelf tegen het licht houden. We bouwen vrij traditioneel 
met een betonnen skelet en op die bouwplaats. Je kan 
dus veel meer al in de fabriek maken zodat je op de 
bouwplaats minder uitstoot hebt en bovendien kun 
je dan de prijzen wat lager houden. Als tweede kun 
je nadenken over bepaalde percentages voor sociale 
woningbouw die je oplegt aan ontwikkelaars en als 
derde moet je kijken naar de transformatie naar een niet 
fossiele samenleving. Dat doen we wel, maar we zitten 
heel erg op de oude systemen. Ik vind de stikstofdiscussie 
echt een symptoom dat we om moeten. Omdat er nu 
zoveel innovatie is in Eindhoven is dit een mooi moment 
om daar over na te denken. Dat zijn ook thema’s die wij 
op de agenda zetten als centrum, niet als een pastoor, 
maar om iedereen uit te dagen.’

meer bij elkaar wonen
Erven vindt nog een ander thema belangrijk, namelijk 
hoe Eindhoven omgaat met het feit dat er meer mensen 
bij elkaar gaan wonen. ‘Je ziet de trek naar de stad en het 
resultaat daarvan is dat je woondiscipline nodig hebt. De 
plannen hebben gevolgen voor hoe je met elkaar omgaat. 
Dat zie je ook in het verkeer waar het veel drukker is 
geworden met meer mensen en meer soorten vervoer. 
Maar we kunnen daar nog niet goed mee omgaan. Er 
zouden wat discussieavonden moeten komen hoe je met 
elkaar samen woont.’ Dat is bijna sociologie. ‘Laatst 
was ik op een avond over de verdichtingsvisie van 
Eindhoven, met veel beleidsmakers en ontwikkelaars. Ik 
vroeg toen: wie van jullie woont er echt in hoogbouw in 
het centrum? Dat was nog geen tien procent, maar die 
mensen beslissen daar wel over. Je móét echt nadenken 
over wat het behelst om met zijn alleen op een kluitje te 
wonen.’

Zichzelf opnieuw uitvinden, dat is wat er moet 
gebeuren in Eindhoven de komende jaren. De 
binnenstaat gaat er compleet anders uitzien de komende 
jaren, het wordt er drukker en mooier, maar Eindhoven 
zal er ongetwijfeld beter uitkomen. 

als er Woontorens komen, zijn 
die niet alleen gericht op de 
hoogopgeleide, goed betaald 
kennisWerkers maar ook op de 
bijstandsgerechtigde die graag 
in het centrum wil wonen’  

‘ het niVeau aan Voorzieningen moet
  omhoog, maar het is natuurlijk ook 
prettig dat je hier nog Wat goedkoper 
kan leven dan bijvoorbeeld in de

  randstad of in steden als münchen
 of parijs’
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