
Voor BPD was 2021 ondanks corona een succesvol jaar. De 

gebiedsontwikkelaar verkocht maar liefst 8.903 woningen, waarvan 

6.376 in Nederland. Het eind 2019 opgerichte BPD Woningfonds 

- met enkel duurzame, nieuwe middenhuurwoningen - bereikte 

een omvang van ruim 3.500. Daarmee ligt het door BPD en 

Rabobank opgezette fonds op koers om in 2028 15.000 woningen 

in exploitatie te hebben. In Zuid-Nederland ontwikkelt BPD ook in 

Eindhoven steeds meer woningen. Hier realiseert de ontwikkelaar 

een belangrijk deel van haar jaarlijkse Brabantse woningproductie 

van 1.000. De lichtstad is nu de meest verhitte stad van Brabant 

en Limburg op de Hittekaart die BPD in maart publiceerde, terwijl 

de druk op de overige grote Brabantse steden eveneens flink toe is 

genomen. Landelijk neemt Eindhoven de 12e plek in vanwege hoge 

prijzen, veel woningverkopen en een sterke huishoudensgroei.

Groeispurt
Erik Leijten, sinds eind 2018 directeur van regio zuid en zelf 

al decennia woonachtig in Eindhoven, ziet de huidige groei 

versnellen. ‘De afgelopen decennia heeft Eindhoven er dankzij 

de afslanking van Philips op 

oude fabriekslocaties hele 

stadsdelen zoals Strijp-S 

bijgekregen. Eindhoven is 

een bruisende, internationale 

studentenstad en een 

vliegwiel van de Nederlandse 

economie geworden. En 

de aantrekkingskracht is 

groot. Alleen ASML wil de 

komende vijf jaar al 17.000 

mensen aannemen. Door de 

verbondenheid van ASML met 

toeleveranciers en partners 

betekent dat zo’n 40.000 extra 

banen en dus 40.000 gezinnen 

die in deze regio komen werken 

en wonen. Eindhoven wil dit 

oplossen in bestaand stedelijk 

gebied; in stationsgebieden, 

spoorzones, binnenstad, en 

ook binnen naoorlogse stadswijken en aan de stadsranden. Dit gaat 

volgens ons niet allemaal op deze plekken lukken, daarom vinden 

wij dat er veel meer locaties voor nieuwe woningbouw aangewezen 

dienen te worden’.

Met alleen nieuwe woningen en voorzieningen is Eindhoven er 

niet, benadrukt de regiodirecteur. ‘De bereikbaarheid wordt een 

probleem. Veel werknemers wonen niet in Eindhoven zelf maar 

in geheel Oost-Brabant. ASML-stad Veldhoven is nu al moeilijk 

bereikbaar en heeft te weinig openbaar vervoer (OV) verbindingen. 

Dat geldt des te meer voor de regio als er straks tienduizenden 

woningen bijkomen. Er is dringend meer OV nodig. Brainport 

Eindhoven zet in op een hoogfrequente lightrail die de hele 

regio aandoet. Dit moet echt snel gehonoreerd worden door de 

rijksoverheid.’

Stadspartner
BPD doet er alles aan die groei te faciliteren, legt Leijten uit. ‘We 

zijn een partner van de stad, we ontwikkelen een continue stroom 

van projecten; zowel aan de stadsrand, in het centrum als in de 

hele regio. Daardoor kunnen BPD en Eindhoven projecten in 

samenhang bekijken. Bij de doorontwikkeling van het monumentale 

onderzoeksinstituut Diagnostiek Voor U bleek uit de positionering 

minder behoeft aan sociale woningen. Bij onze projecten 

Drukkerijkwartier en De Caai vonden wij juist mogelijkheden om 

veel meer sociale huur te realiseren. Door de afstemming hierover 

met de gemeente leidde dit er toe dat per saldo nu extra sociale en 

betaalbare woningen worden 

gebouwd’

Kanaalzone
Deze projecten zijn volop 

in ontwikkeling, expliciteert 

hij. ‘Drukkerijkwartier is 

de herontwikkeling van de 

voormalige Eindhovensche 

Drukkerij van Philips, gelegen 

tussen Strijp-S en Evoluon. 

Hier creëren we een nieuwe 

stadsbuurt met zo’n 170 

huizen. Het woningprogramma 

zal voor tweederde bestaan 

uit sociale en middeldure 

woningen, in een mix van huur 

en koop. Ons grootste project 

in Eindhoven is De Caai, dat 

ligt in de Kanaalzone op het 

voormalige Campinaterrein. Dit 

is het eerste project in de nu 

nog versteende en industriële 

Kanaalzone. Het zal voor 

maar liefst 80 procent bestaan 

uit betaalbare woningen. Hier realiseren we een woon-, werk- en 

recreatiegebied met 700 woningen en 21.500 m2 aan voorzieningen. 

Daarmee verwezenlijken we ons doel om inclusieve buurten met 

veel betaalbare woningen te realiseren.’

De Caai is in meerdere opzichten een voorbeeldproject, stelt 

Leijten. ‘Om draagvlak te creëren voor De Caai zijn we gelijk in 

gesprek gegaan met alle stakeholders, zowel met de DAF-fabriek, 

ondernemers, scholen als omwonenden. Wij vroegen hen wat ze 

hopen, vrezen of ons aanraden. We ontvingen 700 reacties. Op 

meerdere onderdelen hebben we daardoor ons plan aangepast. Zo 

hebben we de hoogste woontoren verplaatst. Een parkeergebouw 

dat het zicht op een monumentaal pand ontneemt, konden we 

niet verplaatsen. Het fungeert namelijk als geluidswal. Dat werd 

begrepen. Ons plan ontving vervolgens nul bezwaren. Eindhoven 

gebruikt De Caai nu als prototype voor alle participatietrajecten.’

Versnelling
Mede dankzij dit intensieve traject heeft BPD snelheid in het 

ontwikkelproces gekregen, verklaart de regiodirecteur. ‘Tussen 

aankoop en start bouw zat slechts vier jaar. Dat is ook te danken 

aan de duidelijke visie vooraf van de gemeente die handvatten gaf. 

Ook in de ontwikkeling van de wijk Blixembosch is een versnelling 

gerealiseerd. In dat geval door te werken met een vast team van 

ontwikkelaars en ambtenaren dat elkaar vertrouwt en hetzelfde doel 

nastreeft. Zo kwamen we in een flow, waarbij we allen vooruitkeken 

en er een gevoel van succes ontstond. Dat levert weliswaar geen 

blauwdruk voor een ander project op, maar we kunnen er wel van 

leren. Juist in deze beginfase boek je als ontwikkelaar de meeste 

tijdswinst en kan je de doorlooptijd verkorten. In de bouwfase lukt 

dat niet. Dat proces is al efficiënt en volledig geoptimaliseerd.’

Nieuw stuk centrum
Dat talloze Eindhovenaren binnenkort een betaalbare woning 

krijgen, geeft de regiodirecteur de grootste voldoening. ‘Daar doen 

we het voor. Om de betaalbaarheid van De Caai te garanderen, 

neemt BPD Woningfonds 385 woningen af. Dit fonds verhuurt 

ze voor 750 tot 950 euro per maand. Sociale huurwoningen 

komen er ook dankzij onze samenwerking met woningcorporatie 

Woonbedrijf. Ook senioren kunnen hier betaalbaar wonen. We 

ontwikkelen zorgwoningen voor het Gastenhuis. Met De Caai 

verbinden we de kanaalzone met het centrum. Met alle andere 

projecten in dit gebied wordt de kanaalzone straks de hipste en 

groenste centrumlocatie van Eindhoven. We zijn zo enthousiast over 

dit project dat we hier het regiokantoor van BPD gaan vestigen. 

Ons huidige kantoor aan de Kronenhoefstraat transformeren we 

natuurlijk ook naar middeldure huurwoningen.’

Didam-arrest
Natuurlijk is niet alles 

rozengeur en maneschijn, 

erkent Leijten ruiterlijk. ‘Net 

als elke projectontwikkelaar 

hebben ook wij regelmatig last 

van vertragingen. Willen we in 

Brabant jaarlijks 1.000 huizen 

bouwen, moeten we in januari 

werken aan 1.800 woningen, 

leert onze ervaring. We hebben 

met z’n allen onze processen 

te weinig op orde. Het recente 

Didam-arrest van de Hoge 

Raad - dat samenwerking 

tussen overheden en markt 

belemmert - helpt de voortgang 

evenmin. Eerdere gemaakte 

contracten moeten misschien 

zelfs op de schop. Daarnaast blijven de hoge bouwkosten een 

zorg. De kostprijs van een huis is in drie jaar 50 procent gestegen. 

Dat zet de betaalbaarheid op het spel. BPD zet daarom steeds 

meer in op industrieel geproduceerde woningbouw. Die doen in 

kwaliteit niet meer onder voor traditionele woningen. Dit verkort 

ons ontwikkelproces, waardoor mijn mensen meer kunnen doen 

in dezelfde tijd. Prefab begint substantiële vormen aan te nemen. 

Dergelijke woningen realiseren we al in Blixembosch Buiten, een 

Eindhovense wijk met uiteindelijk ruim 400 woningen.’

Honderddagenaanpak 
Ook andere Brabantse gemeenten doen er veel aan de 

procestijden te verkorten, ervaart hij. ‘Ik ben groot fan van de 

honderddagenaanpak van Breda. Hierbij maakt het stadsbestuur 

concrete afspraken met marktpartijen als ons, om de planning en 

bouw van projecten te versnellen. Alle betrokken partijen beloven 

structureel te overleggen en een gezamenlijke focus te houden. We 

spreken expliciet af dat iedereen tijd maakt en niemand zand in de 

raderen strooit. Ook Eindhoven denkt hierin mee, zoals met het 

aanstellen van een woningbouwregisseur en het installeren van een 

versnellingstafel. Hierin bespreekt de stad met marktpartijen en 

woningcorporaties hoe projecten vlot kunnen worden getrokken. 

Wat helpt is dat we elkaar goed leren kennen en er wederzijds 

vertrouwen ontstaat.  Initiatieven die naadloos aansluiten op de 

ontwikkelfilosofie van BPD; wees altijd transparant, deel je kennis, 

snap elkaars belangen en heb het beste voor met de stad.’

BPD faciliteert de sterke groei van Eindhoven met 
inclusieve en betaalbare woningprojecten. De grootste 
gebiedsontwikkelaar van Nederland slaagt er dankzij 
glasheldere afspraken, een intens participatietraject en een 
scherpe focus in projecten sneller van de grond te krijgen, 
vertelt regiodirecteur Erik Leijten. ‘We hebben flink 
geïnvesteerd in samenwerking met de gemeente.’
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