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De eerste schreden naar dit ambitieuze 
plan werden in 2004 gezet. Een ideetje 
groeide in zeventien jaar tijd uit naar 
een werelds project in deze Hollandse 
kennisstad met de exclusieve signatuur 
van architect Diederendirrix. Een bijzonder 
70 meter hoog project dat bijdraagt aan de 
oplossing van het tekort aan huurwoningen 
in het sociale, midden en vrije sector 
segment met maar liefst 330 woningen en 
de Schellens Stadshal in het monumentale 
gedeelte van de voormalige stoffenfabriek. 
En dat allemaal in hartje binnenstad op een 
toplocatie. 

Hoe krijgt u het voor elkaar?
‘Dat was een hele puzzel, want de 

voormalige fabriek is ingesloten door 
andere panden. Je wilt zoveel mogelijk 
appartementen realiseren om de 
woningvraag op te lossen, het moet 
esthetisch verantwoord zijn en ook nog eens 
in omvang passen. Maar waar een wil is, is 
een weg. Ik werk 34 jaar in de woningsector 
en durf met gepaste trots te zeggen dat dit 
mijn mooiste en indrukwekkendste project 
ooit wordt. In 2023 hopen we te starten met 
de bouw.’

Wat maakt de herontwikkeling van de 
Schellensfabriek zo bijzonder?
‘Heb je de impressie gezien? Het 

gebouw verrijst als het ware uit de grond. Zo 

indrukwekkend met veel glas en groen, een 
trapsgewijze bouwvorm met dakterrassen 
met  planten en bomen. In de huidige hallen 
zitten creatieve en ambachtelijke kleine 
ondernemers. Creativiteit en ambacht keren 
terug in de nieuwe duurzame monumentale 
hal met gezamenlijk gebruik van de 
werkplaats. Aan de kant van de Dommel 
komt een prachtig groot terras, en aan de 
Vestdijk mooie etalages. De Stadshal biedt 
straks ook ruimte voor evenementen en 
pop up concepten, denk dan aan Glow of 
de Dutch Design Week. De appartementen 
zijn energiezuinig, bijna energieneutraal, 
met royale buitenruimtes. De bovenste 
verdieping bestaat uit een brug met 
appartementen met een werkelijk uniek 
uitzicht over Eindhoven. Iedereen kan hier 
fijn wonen, ook mensen met een kleine 
portemonnee zoals een student. Ik kan niet 
wachten tot het af is.’

Die diversiteit vindt u belangrijk? 
‘Zeker! Ik ben een voorstander van een 

inclusieve stad. Een woningbouwproject 
moet een weergave zijn van de bevolking. 
Iedereen die interesse heeft, moet in de 
Schellensfabriek kunnen wonen.’

330 keer gemiddeld 2 auto’s per 
appartement op een locatie in de 
binnenstad. Waar laat u die?
‘Eigenlijk moeten we naar een 

samenleving waar huishoudens genoegen 
nemen met één auto voor de deur. We 
moeten zuinig zijn met de ruimte die we 
hebben. Zover zijn we nog niet, maar daar 
gaan we wel naar toe. Deelauto’s worden 
steeds vaker gebruikt. De parkeergarage 
komt waarschijnlijk ondergronds, maar 
zijn we nog niet helemaal uit. Studenten en 
starters verplaatsen zich vooral op de fiets 
of met het openbaar vervoer. De binnenstad 
is autoluw, heeft goede fietspaden en 
Eindhoven kent een goed openbaar vervoer 
netwerk met onder andere elektrische 
bussen. Naast voldoende parkeerplek 
creëren we een mooie openbare 
fietsenstalling. Dat nodigt ook uit om eens 
wat vaker de fiets te pakken.’

Mooie gebouwen heeft uw passie?
‘Bouwen heeft mijn passie, iets moois 

creëren geeft een kick. Ik geniet enorm van 
het kijken naar gebouwen, de architectuur.  
Fiets ik uit mijn werk zo een extra rondje 
door Eindhoven of maak er een dagje uit 
naar een andere stad van. De skyline van 
Rotterdam is natuurlijk ook geweldig.’

Reserveert u een plekje in de voormalige 
Schellensfabriek? Een appartement op de 
rooftop?
(Lachend) ‘Nu nog niet, doe ik mijn gezin 

echt geen plezier mee. Later zou ik best in de 
binnenstad willen wonen.’

Simon Jansen 

Noem eeN voordeel voor 

de wooNoNtwikkeliNg 

door covid-19 eN eeN 

Nadeel:

Naar mijn weten is de landelijke 

bouwproductie gewoon 

doorgegaan. wij hebben samen 

innovatieve wegen ontdekt om 

met elkaar de bouwproductie 

te handhaven. een nadeel is de 

toelevering van bouwmateriaal 

zodat er vertragingen zijn 

opgelopen. een gevolg hiervan 

is de toename van de kosten

welke discussie is 

relevaNt op het gebied 

vaN woNeN:

wie gaat ruimte creëren om de 

bouwproductie te versnellen? 

hier ligt een belangrijke 

taak voor gemeenten en de 

provincie. het stapelen van 

financiële opslagen door 

de gemeenten zorgt voor 

een nadelig effect op het te 

behalen rendement op de 

investering. hierdoor zijn 

bijvoorbeeld woningen in het 

middensegment nauwelijks te 

realiseren

wat is eeN mooi voorbeeld 

vaN eeN geslaagd 

wooNproject met de 

juiste mix:

stayinc. heeft op dit moment 

het project hartje barrier 

te eindhoven in de stijgers 

staan. het betreft een 

gebiedsontwikkeling in de wijk 

achtse barrier. hier voegen wij 

112 woningen toe. 40 sociale 

huurwoningen voor wooninc. 

en 72 middenhuurwoningen 

voor stayinc. er komt ook een 

nieuw winkelcentrum

ZijN je eigeN wooNweNseN 

iN aNder perspectief 

gekomeN door covid-19 eN 

het thuiswerkeN:

wij zijn in de gelukkige 

omstandigheid dat wij thuis 

rustig kunnen werken. wel 

missen wij het persoonlijke/

menselijke  contact met 

collega’s en relaties. er zijn 

ook gesprekken, bijvoorbeeld 

sollicitatie gesprekken, die 

zich volgens ons alleen lenen 

voor een live gesprek. dit geldt 

overigens ook voor gesprekken 

over nieuwbouwprojecten

wat is er Nodig om prettig 

te woNeN iN de compacte 

stad:

goede parkeervoorzieningen 

aan de rand van de stad met 

een goede openbaar vervoer 

voorziening om in het centrum 

te komen. daarnaast de 

(binnen) stad inrichten op 

fiets- en loopbewegingen. 

een derde voorwaarde is 

dat er goede aangepaste 

voorzieningen (openbaar 

vervoer) komen voor mensen 

die aangewezen zijn op een 

rolstoel of andere fysieke 

hulpmiddelen

wat wordt het 

belaNgrijkste keNmerk 

vaN woNeN iN de toekomst:

er zijn meerdere kenmerken 

te benoemen. deze zijn vaak 

onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. mobiliteit en 

vergroening zijn volgens mij 

sleutelwoorden. een ander 

kenmerk is de betaalbaarheid 

van huur/koopwoningen in 

ieder segment. wonen moet 

weer betaalbaar worden

wat is de grootste 

uitdagiNg:

hoe houden we de steden voor 

een ieder leefbaar? hoe zorgen 

wij ervoor dat er voor iedereen 

ruimte en een dak boven het 

hoofd is?  

wat ZoudeN partijeN 

op de NederlaNdse 

woNiNgmarkt aNders eN 

beter kuNNeN doeN:

de belangrijkste partijen zijn 

gemeenten, investeerders 

en afnemers.  eerst dienen 

zij hun belangen op elkaar af 

te stemmen om vervolgens 

een samenwerkingsvorm te 

vinden om te komen tot een 

versnelling van woningbouw

wat valt op als het gaat 

om de wooNweNseN:

kleiner wonen wordt ingeruild 

tegen handhaven van de 

kwaliteit. om de huurprijzen te 

stabiliseren moeten we keuzes 

maken, kleiner gaan wonen met 

dezelfde kwaliteitsstandaard 

of de kwaliteitsstandaard 

verlagen

10.welke iNNovaties gaaN 

AppArtementen in 
iconische schellensfAbriek 
zijn voor iedere portemonnee 
bereikbAAr

Werk je net een jaar als directeur bij Stayinc., dochteronderneming 
van woningcorporatie Wooninc., en mag Simon Jansen misschien 
wel het mooiste iconische woningbouwproject realiseren 
in de Eindhovense binnenstad. Een herontwikkeling van de 
Schellensfabriek, futuristisch met veel glas en groen. 

het verschil makeN:

de keuzes en het tempo 

die de overheden gaan 

maken in het kader van de 

duurzaamheidsoplossingen. 

overheden wees realistisch 

in je benadering en eisen aan 

bedrijven en de burgers van 

Nederland

wat ZijN je top vijf 

wooNprojecteN iN 

NederlaNd eN Noem 1 top 

locatie iN het buiteNlaNd:

Nederland:

- de vestedatoren in eindhoven 

gerealiseerd in 2006, architect 

jo coenen. begin deze eeuw 

was dit voor eindhoven een 

super ontwikkeling met een 

bijzondere architectuur. 

- de trudo toren in eindhoven 

van architect stefan boeri is 

een mooi ontwerp. het doet 

pogingen om een antwoord te 

geven op de toekomst.  

- de rotterdam in rotterdam 

van rem koolhaas. vooral 

de oplossing voor de 

windstabiliteit is slim bedacht. 

- het eye filmmuseum 

in amsterdam van 

architectenbureau delugan 

meissie. een iconisch 

gebouw, waarbij met name de 

staalconstructie als uniek mag 

worden ervaren. 

- het forum groningen in 

groningen van Nl architects. 

een mooi voorbeeld van een 

publieke inbreidingslocatie. 

buitenland: 

in dubai 829 meter hoge burj 

khalifa. de vorm en technische 

oplossingen zijn fenomenaal

‘Ik ben voorstander van een 
inclusieve stad’

waar beN je graag als 

je eveN tijd voor jeZelf 

Nodig hebt:

thuis in de tuin 

passie voor:

klassieke muziek en wijn

dit raakt mij persooNlijk:

klimaatverandering 

favoriet vervoersmiddel:

Zeilboot 

ultieme oNtspaNNiNg:

over het strand wandelen 

beste advies:

problemen bestaan niet. 

een oplosbaar probleem is een 

uitdaging. 

een onoplosbaar probleem is 

een feit

waaruit bestaat eeN 

perfecte dag voor jou:

gezellig samen zijn met ons 

gezin

impressie schellensfabriek


