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Met ruim 230.000 inwoners is Eindhoven de vijfde 
stad van Nederland. De verwachting is dat de 
bevolkingsgroei de komende jaren stevig doorzet, mede 
dankzij voormalige studenten van de TU Eindhoven 
en de Design Academy die in toenemende mate in de 
Lichtstad kunnen én willen blijven wonen. Daarnaast 
is er sprake van een bloeiende economie die met 
internationaal georiënteerde bedrijven als Philips, DAF, 
NXP, Thermo Fisher, VDL en ASML een mix vormt 
van ‘maakindustrie’ en ‘high tech’. Daarmee heeft de 
stad een enorme aantrekkende werking op zowel de 
internationaal georiënteerde kenniswerkers, als op goed 
opgeleide professionals in de industrie. Kijkend naar 
deze ontwikkelingen en de prognose van de provincie die 
uitgaat van een groei van 30.000-40.000 woningen tot 
2030 in deze regio, geeft dit het werkveld van BPD in 
regio Zuid volgens Senior Ontwikkelingsmanager Timon 
van der Horst goed weer.

Een regio die, benadrukt hij, niet los kan worden 
gezien van de nabijgelegen stad Helmond en 
buurgemeenten als Best, Veldhoven en Nuenen. ‘De 
stad Eindhoven en de buurgemeenten Best, Geldrop-
Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel, Veldhoven 
en Waalre beschikken over diverse woonmilieus, 
uiteenlopend van hoogstedelijk tot landelijk. 
Eindhoven heeft een internationaal karakter, wat onder 

andere blijkt uit het grote aantal kenniswerkers en 
arbeidsmigranten dat in Eindhoven en omgeving woont 
en/of werkt. Ook uit de door BPD recent uitgevoerde 
Brabantstadstudie blijkt dat er sprake is van één grote, 
integrale woningmarkt met een mix van woonmilieus en 
doelgroepen die elkaar aanvullen en overlappen.’

Een heel mooi voorbeeld daarvan is Nuenen-West, 
een gebiedsontwikkeling tussen Eindhoven en Nuenen 
waar BPD volgens Van der Horst een prachtig groen, 
nieuw woongebied ontwikkelt met 1.600 woningen 
en voorzieningen zoals een lagere school, kleinschalige 
commerciële voorzieningen, horeca, eerstelijns 
gezondheidsvoorzieningen en een kinderdagverblijf. 
‘Hier realiseren we vooral grondgebonden woningen, 
terwijl in het centrum van Eindhoven voornamelijk 
appartementen worden geprogrammeerd.’

Focus op binnenstedelijke transFormatie
Want is Nuenen-West net als Veldhoven en Waalre 
nog een echte uitleglocatie, BPD richt zich ook op 
meer binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. ‘Dat 
is een heel andere tak van sport met veel complexe 
uitdagingen,’ weet directeur Erik Leijten. ‘Onder 
meer via gewonnen tenders hebben we inmiddels een 
aantal binnenstedelijke locaties verworven waarbij 
we voormalige bedrijventerreinen transformeren 
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om eindhovense Woningmarkt
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sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam van Bouwspaarkas
drentsche Gemeenten, heeft BPd (Bouwfonds Property development) via hoogwaardige
gebiedsontwikkelingen meer dan een miljoen nederlanders aan een woning geholpen. 

dankzij BPd Woningfonds, onlangs samen met de rabobank opgericht,
komen daar de komende tien jaar 15.000 middeldure huurwoningen bij voor

inwoners met een middeninkomen. ook in Eindhoven.

Timon van der Horst en Erik Leijten 
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naar nieuwe leefomgevingen waar het zowel goed 
wonen, werken als verblijven is. Een grote proeve van 
bekwaamheid in Eindhoven wordt het Campinaterrein 
in de ‘Kanaalzone’. Een bijzondere plek aan de rand van 
het centrum die met het Eindhovens Kanaal voor de 
deur tevens de verbinding vormt tussen de binnenstad en 
het groene ommeland. Van een voormalig fabrieksterrein 
voor zuivelproducten verandert dit gebied in een 
levendige stadswijk. Oude fabrieksgebouwen blijven 
behouden en krijgen door nieuwe functies een nieuwe 
toekomst. Naast circa 20.000 m2 aan commerciële 
functies op het gebied van onder meer werk, recreatie 
en horeca, biedt de locatie straks ook plaats aan 650 
woningen voor starters, gezinnen en senioren.’

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een 
even fraai als ambitieus en duurzaam stedenbouwkundig 
plan. In de tussentijd is BPD druk doende het 
Campinaterrein met tijdelijke invulling alvast op de kaart 

te zetten als nieuw, spannend Eindhovens gebied om 
te wonen en te werken. Met succes, verzekert Leijten. 
‘Tijdens de Dutch Design Week hebben we de expositie 
van de afstudeerwerken van de Design Academy 
opnieuw gehost. Daar kwamen 60.000 bezoekers uit 
binnen- en buitenland op af, die in alle opzichten hun 
ogen uitkeken.’

Het Campinaterrein maakt geen deel uit van de 
gebieden in de stad Eindhoven die door de gemeente 
zijn aangewezen voor grootschalige woningbouw: de 
binnenstad en de Spoorzone, inclusief Knoop XL, het 
gebied ten noorden van het Centraal Station. Leijten: 
‘Onze verwachting is dat met de herontwikkeling van het 
Campinaterrein de toon wordt gezet voor een ambitieuze 
transformatie van de hele Kanaalzone. We streven ernaar 
dat de gemeente zich niet louter focust op de huidige 
verdichtingsgebieden, maar ook tijd en energie blijft 
steken in veelbelovende stadsdelen als ‘onze’ Kanaalzone 
en Woensel. Om de gewenste aantallen te kunnen 
realiseren maar ook om de noodzakelijke variëteit en 
toegankelijkheid te kunnen bieden, zijn ook andere 
locaties nodig in de toekomst. Daarover blijven wij met 
de gemeente in gesprek.’

brede WoningbouWopgave
Zowel Nuenen-West als het Campinaterrein passen 
volgens Van der Horst in de brede woningbouwopgave 
van Eindhoven. ‘Dat geldt ook voor Blixembosch. 
Deze unieke gebiedsontwikkeling in de oksel van de 
A50 en de John F. Kennedylaan, biedt mensen die al 
hun hele leven in Eindhoven wonen de kans om door 
te stromen. Als volgende stap in hun wooncarrière, net 
als Nuenen-West. Op het Campinaterrein gaan we een 
gemêleerd, inclusief en hoogstedelijk woonmilieu creëren 
dat aantrekkelijk is voor veel doelgroepen die het prettig 
vinden om in de stad te wonen in de directie nabijheid 
van voorzieningen als horeca, beleving en ambacht. En 
dat zijn niet alleen studenten en hoog opgeleide expats.’

‘ Op het Campinaterrein gaan 
we een gemêleerd, inClusief 
en hOOgstedelijk wOOnmilieu 
Creëren dat aantrekkelijk is 
voor veel doelgroepen’

Dat zal ook voor starters bereikbaar zijn, verzekert 
Leijten. ‘Met woningen en leefomgevingen waar 
het meeste behoefte aan is, richt BPD zich op alle 
doelgroepen. Ja, ook sociale huur. Samen met de 
Rabobank hebben we onlangs BPD Woningfonds 
opgericht, dat Nederland de komende tien jaar moet 
verrijken met 15.000 energiezuinige, duurzame én 
middeldure huurwoningen. Een uniek nieuwbouw 
woningfonds met gemiddelde maandelijkse huurprijzen 
tussen € 650 en € 1.000. Inderdaad, dat is gedeeltelijk 
onder de liberalisatiegrens. Bij alle plannen kijken we 
of het mogelijk is om een deel van de te realiseren 
woningen onder te brengen in BPD Woningfonds.’
Van der Horst knikt: ‘In feite gaan we daarmee terug 

1_ Zuiver-bosrijk 
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BEstE rEstaurant

Leijten: Lastig kiezen, er is 

veel aanbod in alle denkbare 

prijsklassen, maar vooral in en 

rond de kleine Berg zijn veel 

leuke, goede restaurants. 

van der Horst: ik kan Zarzo 

noemen, dat niet voor niets één 

michelin-ster heeft, maar sluit 

me bij Erik aan: in en rond de 

kleine Berg.

mooistE GEBouW

van der Horst: Het 

monumentale deel van het 

Centraal station, dat met zijn 

ontwerp gebaseerd is op een 

Philips-radio.

Leijten: appartementen-

complex medina, omdat het 

zo’n groene oase middenin de 

stad is geworden, ontworpen 

door neave Brown.

EErstE HErinnErinG aan 

EindHovEn

van der Horst: ik ben getrouwd 

met een Eindhovense. Zij is 

mijn eerste mooie herinnering 

aan de stad.

Leijten: Een bezoek aan het 

Evoluon, met mijn ouders. 

ik was een jaar of elf en de 

proefjes die je daar binnen kon 

doen maakten diepe indruk.

PassiE

van der Horst: Beroepshalve: 

plekken in de stad creëren 

waar je later trots je klein-

kinderen kunt rondleiden. Zo 

van: hier heeft opa nog een 

bijdrage aan geleverd.

Leijten: ik ben opgeleid als 

architect en hoewel ik geen 

gebouwen of gebieden meer 

ontwerp, ben ik met BPd wel 

bezig om de stad beter en 

mooier te maken.

uLtiEmE ontsPanninG

Leijten: reizen. Zowel steden-

trips als langere reizen naar 

verrassende bestemmingen.

van der Horst: skiën. En ik ben 

een echte Bourgondiër, dus 

kan ik in Eindhoven mijn hart 

ophalen.

GuiLty PLEasurE

Leijten: ik hou van oude 

rockmuziek. Laatst in een 

taxi in riga ging de chauffeur 

helemaal los op het nummer 

‘Ballroom Blitz’ van sweet. 

Prachtig!

van der Horst: ah, dan durf ik 

dire straits ook wel te noemen. 

muziek van die band mag 

ik thuis alleen draaien als 

iedereen weg is.

erik leijten

naar onze roots, want als Bouwspaarkas Drentsche 
Gemeenten zijn we ooit opgericht om de woningnood 
aan te pakken en betaalbare woningen voor mensen met 
middeninkomens te ontwikkelen. Als maatschappelijk 
betrokken gebiedsontwikkelaar richten we ons met 
BPD Woningfonds op betaalbare huurwoningen voor 
een grote groep mensen die momenteel tussen wal 
en schip valt op de Nederlandse woningmarkt. Deze 
groep verdient teveel om in aanmerking te komen voor 
een sociale woning en te weinig om een hypotheek 
te krijgen voor een betaalbare koopwoning. Aan dit 
soort betaalbare huurwoningen voor mensen met een 
middeninkomen van één tot twee keer modaal is een 
groot gebrek in ons land. Daarom willen we via dit fonds 
een actieve bijdrage leveren aan een inclusieve stad, 
waarin ook plek is om te wonen en te leven voor mensen 
met een laag of een middeninkomen. En passant is het 
ook goed voor de doorstroming op de woningmarkt.’

goed inFormeren en luisteren
Een deel van de 170 woningen die BPD gaat realiseren 
op het terrein van een voormalige drukkerij van Philips 
aan de Cederlaan, tegen Strijp-S aan, leent zich ook voor 
BPD Woningfonds. ‘Bij dit soort inbreidingslocaties is 
het essentieel dat je de omwonenden tijdig en intensief 
bij het planvormingsproces betrekt,’ vertelt Leijten. ‘Ze 
waren decennialang gewend aan een drukkerij, maar 
krijgen ineens achterburen. ‘Bewoners centraal’, één 

van de vijf pijlers onder ons werk, geldt in dit geval ook 
voor de omwonenden van onze gebiedsontwikkelingen, 
die we van meet af aan goed informeren en heel serieus 
nemen.’

Dat geldt, voegt Van der Horst er aan toe, voor 
alle binnenstedelijke locaties die BPD al heeft 
verworven of in het vizier heeft als toekomstige 
herontwikkelingslocatie. Met behulp van Google 
Earth laat hij ze de revue passeren. ‘Dit is ook een 
bijzondere opgave,’ zoomt hij in op een bouwlocatie 
in Meerhoven, aan de westkant van Eindhoven, 
vlakbij Eindhoven Airport. ‘Niet omdat het een 
inbreidingslocatie is, dat is het in dit geval juist niet, 
maar juist vanuit het oogpunt van circulariteit en 
duurzaamheid. In totaal komen er in Bosrijk Zuiver 
34 duurzame woningen, deels grondgebonden en 
deels in een klein appartementengebouw, allemaal uit 
CLT (massief hout) en andere circulaire materialen 
opgetrokken.’ Leijten: ‘Op de circa 400 woningen 
die we jaarlijks in en om Eindhoven toevoegen aan 
de woningvoorraad is het misschien niet ons grootste 
project, maar wel ééntje die aantoont dat we van alle 
markten thuis zijn. Hoe uiteenlopend ook, van Nuenen-
West via het Campinaterrein tot Meerhoven, alle 
BPD-ontwikkelingen in Eindhoven hebben met elkaar 
gemeen dat ze in de behoeften van de verschillende 
doelgroepen voorzien, duurzaam ontwikkeld worden en 
de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.’

timOn van der hOrst

‘ via het bpd Woning-
Fonds Willen We 
een actieve bijdrage 
leveren aan een 
inclusieve stad, OOk 
in eindhOven’
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