
Yasin Torunoglu, 
PvdA-wethouder 
Wonen en Ruimtelijke 
Ordening: 
‘Langetermijnplan is 
leuk, maar ik zorg ook 
voor oplossing in het 
hier en nu’
‘Eindhoven staat voor een 

enorme bouwopgave die de stad 

ingrijpend zal veranderen. De 

politiek moet daarbij strak sturen, anders dreigt de marktwerking uit 

de bocht te vliegen en ontstaat grote ongelijkheid. Mijn taak is de 

eigenheid en betaalbaarheid van de stad te behouden, anders verlies 

je je eigen inwoners. Ik ben zelf geboren en getogen in Eindhoven. 

Iedereen kon hier altijd terecht voor een woning, dus als jongere 

heb ik me nooit ingeschreven bij een woningcorporatie. Nu rijzen 

de prijzen de pan uit en werden beleggers te dominant. Daarom 

heb ik een zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming ingevoerd 

en het grondbeleid herzien. Niet de hoogste grondprijs maar 

maatschappelijke impact telt het meest in een woningtender. 

Radicale productiefocus
Deze tijd vraagt vooral om een radicale focus op productie. De 

afgelopen vier jaar hebben we 7.000 woningen gebouwd en 13.000 

de afgelopen acht jaar. Voor Eindhoven zijn dat enorme aantallen; 

daarvoor leverden we jaarlijks hooguit 1.000 woningen op. Tot 

2025/2026 komen er nog eens 13.000 woningen bij. Voor de velen 

die nu een woning nodig hebben, gaan we binnen acht maanden 

tijdelijke en verplaatsbare woningen realiseren.

Minitopia
Zo hebben we op locatie De Berenkuil 300 tijdelijke 

studentenwoningen gerealiseerd. In Buurtschap Te Veld, naast 

meubelboulevard Eckersrijt, komen 700 sociale en middeldure 

huurwoningen. Hier vind je straks een minitopia, waar inwoners 

een eigen woning kunnen plaatsen en met innovatieve bedrijven het 

wonen van de toekomst kunnen ontdekken. We hebben nog veertien 

braakliggende terreinen op het oog waar plek is voor maximaal 

2.000 woningen. Deze zomer wijzen we de locaties definitief aan, 

zodat de woningen eind 2023 zijn opgeleverd. Onze aanpak blijkt 

toonaangevend; in heel veel andere steden krijgt hij navolging. 

Vergroening
Toen ik 18 jaar werd, wilde ik Eindhoven eigenlijk zo snel mogelijk 

ontvluchten. Er was hier niets te doen. Ik ben blij dat ik ben 

gebleven, want Eindhoven groeit en bloeit. Jong en oud willen 

in deze stad wonen, werken en studeren. Om de leefbaarheid 

te garanderen, gaat de aanstaande verdichting gepaard met 

vergroening. Zo gaan we riviertje de Gender bovengronds brengen 

en stenige pleinen vergroenen zoals gebeurd met het Clausplein. 

De grote parkeervakken van sommige winkelcentra kunnen we 

deels ondergronds brengen en vervangen voor groen. Sowieso 

compenseren we elke nieuwe woning met 8 m2 groenaanleg.

Rijksgeld
De schaalsprong vergt ook grote investeringen in infrastructuur. 

Daarvoor is structurele samenwerking met het Rijk nodig. Dankzij 

een strakke lobby staat Eindhoven op de kaart van de landelijke 

politiek. De woningbouwimpuls van 40 miljoen euro was daar een 

mooi voorbeeld van. Maar structurele steun is er nog niet. Den 

Haag moet nog wennen aan het idee dat er veel buiten de Randstad 

gebeurt. Toch ga ik ervanuit dat Eindhoven straks niet meer met de 

pet langs vijf ministeries hoeft, maar structureel geld krijgt.

Polarisatie
Mijn missie is altijd geweest de gewone man te verbinden aan 

het grote verhaal. De groei van de stad moet er voor ons allemaal 

zijn. Ik ben dan ook trots op de Trudotoren, een groene en 

100 procent sociale woontoren op Strijp-S. Ook ben ik fier dat 

iedereen straks kan wonen in District-E, een prestigieus project in 

het stationsgebied; dankzij onze woningbouwimpuls komen hier 

meer betaalbare woningen. Alleen zo kan de snelle verandering 

rekenen op draagvlak bij inwoners. Een betaalbare stad zorgt voor 

verbinding, vermindert de polarisatie en kan zelfs de populistische 

trend breken. Na bijna negen jaar wethouderschap hoop ik te 

hebben bewezen dat economisch succes kan samengaan met 

inclusiviteit.’

Herbert Coopmans, 
ontwikkelingsmanager 
Amvest: ‘District-E 
wordt iconisch en is er 
voor iedereen’
Van de talloze projecten in 

Eindhoven is District-E van 

Amvest op het Stationsplein het 

meest beeldbepalend. District-E 

is het startschot van Knoop 

XL, het nieuwe centrumgebied 

waar straks 15.000 mensen zullen wonen, werken, ontmoeten en 

verblijven. Het Amvest-project bestaat uit drie woontorens van 

140, 110 en 75 meter met ongeveer 600 appartementen, honderd 

shortstay-woningen en 15.000 m2 aan commerciële voorzieningen 

en kantoorruimte. Vanaf deze stationslocatie krijgen vele toeristen, 

expats en studenten letterlijk hun eerste indruk van Eindhoven. 

Ontwikkelend belegger Amvest is er alles aan gelegen om hier een 

wow-effect aan hen te ontlokken, betoogt Coopmans.

Spectaculaire plint
‘Dit wordt het centrale startpunt van Eindhoven met dagelijks 

40.000 tot 50.000 passanten. Wij hebben de stad op deze triple-A-

locatie een iconisch gebouwenensemble beloofd. Dat komt terug 

in de architectuur, de omvang en hoogte, de openbare ruimte en 

de spectaculaire skylounge van waaruit je de hele regio ziet. Maar 

de plintlagen gaan het verschil maken. Natuurlijk komen er mooie 

conceptstores en horecaconcepten. Maar mensen moeten hier gelijk 

voelen dat dit de stad van tech en design is. In samenwerking met 

stad, commerciële - en onderwijspartijen gaan we in de plintlagen 

het bruisende hart van Brainport Eindhoven zichtbaar maken.’

Groene openbare ruimte
District-E wordt nauw afgestemd op de vastgestelde doelgroep, 

benadrukt Coopmans. ‘Ons credo is eerlijk wonen voor alle 

generaties, dus iedereen kan hier een plek krijgen. Maar vooral 

jonge stedelingen staan in de rij. Eén van de torens stemmen we af 

op net afgestudeerden. Met ons concept Amvest Livvin zetten we in 

op het creëren van een hechte community. Dat doen we met apps, 

ontmoetingsruimten, werkplekken en community managers. Elke 

toren krijgt fraaie dakterrassen op de stadsplint. Voor de inrichting 

en vergroening van de openbare ruimte tussen de torens trekken we 

samen met de gemeente op. Hier zullen events plaatsvinden en kan 

je een terrasje pikken.’

Sociale huur
De bouwstart verwacht Amvest eind dit jaar. ‘De bouwkosten zijn 

hoog, personeel is schaars en de geopolitieke situatie is instabiel. 

Maar in Besix hebben we een bouwpartner gevonden die het 

project overeind helpt. Samen hebben we het ideale ontwerp 

gevonden, dat recht doet aan de hoge ambities van ons en 

Eindhoven en opbrengsten en kosten in balans brengt. Het huidige 

vastgoedprogramma speelt in op de actuele Eindhovense vraag 

naar betaalbare woningen. Van deze appartementen zal 21 procent 

bestaan uit sociale huur en 29 procent uit huurwoningen in het 

middensegment, de rest zit in het vrije segment.’ 

De ontwikkelingsmanager is positief verrast hoe groot het draagvlak 

is. ‘De oplevering is pas over vier jaar, maar we krijgen enorm veel 

inschrijvingen en informatieverzoeken van Eindhovenaren. Ook ben 

ik blij verbaasd hoeveel partijen nu al bereid zijn commitments naar 

ons uit te spreken. Als geboren en getogen Brabander die weet wat 

er leeft in de stad, geeft dat extra energie om onze ambities dubbel 

en dwars waar te maken.’

Eric Harmsen, senior 
director bij CBRE: 
‘Snelgroeiende 
bedrijven zitten steeds 
vaker verlegen om 
geschikte kantoren’
Harmsen ziet de kantorenmarkt 

in Eindhoven sinds de opening 

van het lokale CBRE-kantoor 

in 2016 excelleren. ‘De 

gemiddelde kantorenleegstand 

ligt hier met 5,1 procent onder het landelijk gemiddelde van 7 

procent. In het centrum is de leegstand minder dan 4 procent en 

amper 2 procent op de High Tech Campus. Drie jaar geleden lag 

de tophuur op 185 euro, nu ligt deze voor nieuwbouw op 225 

euro. Na twee jaar corona zien we nu meer bezichtigingen en 

onderhandelingen van vooral middelgrote bedrijven en corporates. 

Dat zal in het tweede kwartaal leiden tot meer kantoorverhuur.’

Sendcloud
De vraag naar kantoorruimte komt uit alle geledingen van het 

bedrijfsleven. ‘Eindhoven is Europa’s meest hoogwaardige R&D- 

en make&create-stad. Nederlandse multinationals als ASML, 

NXP en VDL groeien allemaal. Zo heeft alleen ASML al een 

kantoorbehoefte van 20.000 tot 40.000 m2 per jaar. Ook tal van 

startups en scale-ups timmeren hier aan de weg. Vooral Sendcloud, 

dat met software het logistieke proces van webshops stroomlijnt, 

groeit snel. Twee jaar geleden huurden ze nog 5.000 m2 in het 

voormalig stadskantoor aan het Stadhuisplein, nu bijna het hele 

kantoor van 10.000 m2.’

Nieuwbouw
Harmsen ziet dat de markt begint te piepen en kraken. ‘Over de 

hele linie is er een gebrek aan kwalitatieve kantoorruimte. Bedrijven 

die veel kantoorruimte nodig hebben, kunnen amper in Eindhoven 

terecht. Wie 10.000 m2 zoekt, vindt enkel een voormalig Philips-

kantoor van 27.000 m2 in Woensel-Zuid. Grote kans echter dat 

dit complex wordt getransformeerd naar woningen. Het aantal 

nieuwbouwprojecten zit met een pijplijn van 107.000 m2 wel goed. 

Maar de grote projecten komen pas medio 2024 op de markt. 

Bovendien is een groot percentage al voorverhuurd. Dit jaar wordt 

bijna 30.000 m2 kantoorruimte opgeleverd, waarvan 26.700 m2 is 

verhuurd. Van de 45.000 m2 die in 2023 op de markt komt, is al 

bijna de helft vergeven.’

Bloq Offices
Voor de bestaande kantorenvoorraad is er nog een slag te slaan, 

verklaart de CBRE-director. ‘Corona heeft de vraag naar slimme, 

gezonde en duurzame kantoren aangejaagd. Het huidige aanbod 

kan nog onvoldoende snel inspelen op deze vraag. De afgelopen 

jaren is de onderkant gegroeid: 20 procent van de voorraad voldoet 

nu niet aan de kantorenvraag en heeft een forse investering nodig. 

Zelfs 30 procent is in forse mate verouderd. Wie investeert, wordt 

echter beloond. Zo kocht Highbrook twee jaar geleden in het 

centrum Bloq Offices. Na een forse renovatie zijn er meer huurders 

en zijn de huurprijs en waarde gestegen.’

Harmsen is dan ook optimistisch gestemd. ‘Eindhoven staat op 

de kaart bij nationale en internationale vastgoedinvesteerders. De 

vraag naar kantoren, woningen en voorzieningen is groot, net als 

de hoeveelheid ruimte, beschikbare locaties en secundair vastgoed. 

Samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen 

heeft Eindhoven groot gemaakt. Publiek-private-samenwerking is 

de sleutel tot succes. Zo slaagde Strijp-S doordat woningcorporaties 

met markt langjarig, door crises heen, bleven investeren. Fontys 

Hogescholen en Brainport Development doen dat nu met Strijp-T.’

Peter Kentie, 
citymarketeer 
Eindhoven: ‘In dit 
groeitempo halen we 
Amsterdam binnen 
paar jaar in’
Peter Kentie woont en 

werkt in Eindhoven, waar 

hij al elf jaar directeur is van 

citymarketingbureau Eindhoven 

365. Hij en zijn team hebben 

net de citymarketingstrategie tot 2030 gemaakt. ‘Het succes van 

stad en regio Eindhoven is collectiviteit. Er is een hoge mate 

van samenwerking tussen de universiteit, het bedrijfsleven en de 

overheid, die een dagelijks bestuur vormen. Die stamt uit begin 

jaren negentig toen Eindhoven in diepe crisis verkeerde na het 

bankroet van autofabrikant DAF en het gereorganiseerde Philips 

zijn hoofdkantoor verplaatste naar Amsterdam. Dankzij die 

samenwerking hebben we ons heruitgevonden.

Mondiale impact
Nu zijn we letterlijk de slimste regio ter wereld. Per 1 miljoen 

inwoners leveren we 2.289 patenten, bijna twee keer zoveel als San 

Diego en San Francisco gezamenlijk. Eindhoven is een kleine stad 

van 235.000 inwoners en 800.000 in de regio, maar we creëren 

oplossingen met een wereldwijde impact. ASML maakt mondiaal 

90 procent van alle chipmachines. Als ASML stopt, dan heeft 

dat majeure impact op Taiwan en Silicon Valley. Het gaat hier 

bovendien om een enorme waardecreatie; we maken namelijk van 

zand, dat bestaat uit silicium, complexe chipmachines. 

Lightyear
Andere sectoren van de toekomst - artificial intelligence, 

megatronica, robotica, automotive engineering en 3D-printing 

- zitten ook in Brainport Eindhoven. Bovendien is Eindhoven 

wereldwijd erkend als designstad, wat leidt tot kruisbestuivingen 

en de onderlinge dynamiek enorm versterkt. Startups en scaleups 

gedijen goed in dat klimaat. Zo is door samenwerking tussen 

industrial design en industrie Additive Industries ontstaan, een 

innovatief 3D-metaalprintbedrijf. Of neem de zonneauto waarmee 

de TU de autorace in Australië won. Oud-student Lex Hoefsloot 

heeft zelf een zonneauto ontwikkeld, die zijn bedrijf Lightyear nu in 

productie gaat nemen.

Treinverbindingen
Deze regio bezit daardoor een enorme economische kracht en heeft 

een aanzuigende werking op talent en bedrijven uit de hele wereld. 

Op dit moment heeft ASML 5.000 vacatures. De recente EU-wet 

om een eigen chipindustrie te bouwen, zal die groei versnellen. 

Onze economische waarde is nu al groter dan Rotterdam. In dit 

tempo halen we over een paar jaar Amsterdam in. Wil onze regio 

die groei accommoderen, zijn grote investeringen in infrastructuur 

en voorzieningen nodig. Het meeste Rijksgeld gaat echter naar de 

andere grote steden. Zo ontvangt Amsterdam jaarlijks structureel 180 

miljoen euro, terwijl Eindhoven het moet doen met 330.000 euro. 

Structurele steun is nodig. Nu lopen de snelwegen al weer vol. De 

internationale treinverbindingen zijn een drama. Vanuit Eindhoven 

kan je amper naar België en Duitsland met de intercity. De HSL 

naar Duitsland komt er pas in 2026. Dus kabinet: wil je investeren 

in innovatie, talent en economische groei, investeer dan in de 

21 gemeenten van Brainport Eindhoven. Eindhoven is gelukkig 

veerkrachtig; weerbarstigheid zit ons in het bloed. Door scherpe keuzes 

te maken, met sterk leiderschap, samenwerking, een open vizier en 

soms onconventioneel denken, kunnen we alle uitdagingen aan.’

Vier Eindhovenaren - een wethouder, ontwikkelaar, vastgoed-
adviseur en citymarketeer - vertellen vanuit hun vakgebied 
het echte verhaal van de stad. Eindhoven blijkt nog maar 
aan het begin te staan van een ongekende renaissance. 
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