
                                2022           visie presenteert

de
  vastgoedweek
Eindhovense

Mensenmakendestad



Met de focus op Eindhoven zetten 
we de uitdagingen en kansen op 

het gebied van wonen, winkelen en 
werken uiteen. 

de
  vastgoEdwEEk

Eindhovense

Yasin Torunoglu, PvdA-wethouder Wonen en Ruimtelijke 
Ordening, Herbert Coopmans, ontwikkelingsmanager 
Amvest, Eric Harmsen, senior director bij CBRE & 
Peter Kentie, citymarketeer Eindhoven365
EindhovEn blijkt nog maar 
aan hEt bEgin tE staan van EEn 
ongEkEndE rEnaissancE

InHOudklik op     en ga 
meteen naar
de pagina

Erik Leijten BPd Regio Zuid-directeur 
hoE bPd mEt bEtaalbarE 
ProjEctEn kliPPEn omzEilt 
oP vErhittE woningmarkt 
EindhovEn 

MT-lid niels dusee en directeur Ferdinand 
Gremmen leggen uit hoE dE movE 
naar dE EindhovEnsE 
binnEnstad Past in dE 
sdk vastgoEd-stratEgiE.

Jordy Kleemans (hoofd Research & Consultancy) en 
Reinier Wegman (directeur Savills Investment) geven 
een kijkje in dE savills-kEukEn En 
PositionErEn EindhovEn in dE 
vastgoEdmarkt.

AdVERTEnTIES

nvm businEss

dvP

rEchtstaEtE 

+ POdCAST

Paul Evers, ontwikkelaar FOuR-d en Bart Arts, 
ontwikkelingsmanager VanWonen
dit wordt hét
visitEkaartjE van
brainPort EindhovEn

Harold Koers, dGA Koers Groep & Matt Hendrikx, 
Vestigingsmanager Eindhoven
mEt modulairE bouw
kunnEn wE snEl mEtErs 
makEn

EEn voltrEffEr. Zo omschrijven
Carlo Welten (director Agency) en Jules Maris (Real 
Estate Advisor) van nVM Business-lid Colliers in 
Eindhoven de verhuizing naar het Kennedyplein

Architect Sebastiaan Jansen (KOW) en creatief 
design-director Theo Glaudemans (dAY) 
wE ziEn EEn uitgElEzEn kans 
voor dE stad én voor dE 
vastgoEdsEctor

Claire Janssen, business change manager 
dolmans Landscaping Group
onzE drivE is om ElkE dag 
dE wErEld om ons hEEn EEn 
stukjE mooiEr tE makEn

COLuMn

René Maat- Belastingadviseur en partner 
Rechtstaete Vastgoedadvocaten en 
Belastingadviseurs

Coverbeeld: 

Hanneke Wetzer

https://open.spotify.com/episode/1HpwJ1CXn6YnaTeANVobEF?si=5f3734a045a54906


Ga jij nog vooruit?
Het wordt steeds drukker in ons land. Op tijd komen voor een 
afspraak in één van de grote steden is een grote uitdaging. Om 
steden toch bereikbaar én leefbaar te houden zijn nieuwe ideeën 
hard nodig. Daarom brengt NVM Business vastgoedprofessionals, 
gemeenten en andere partijen bij elkaar om na te denken over 
mobiliteit: over werken én wonen in de toekomst. Ook voor jou.

NVM Business. Samen versnellen.

Nederland 
staat in 
de file.

https://www.nvm.nl/nvm-business/
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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. 

U bent 

halverwege

Tekst:

Martijn van Leeuwen

Beeld:

Peter van Aalst
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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.’

U bent 

halverwege

Tekst:

Martijn van Leeuwen

Beeld:

Peter van Aalst

Erik Leijten

Beste restaurant: 

Benz: super sympathiek, 

lekker eten

De lekkerste koffie: 

Bij Fifth natuurlijk

Waar staat de stad voor 

in vier woorden: 

Energie, energie, 

energie, energie

Favo public space: 

Café Restaurant 

Eindhoven

Favoriete winkel: 

Van Piere

Mooiste gebouw: 

De Lichttoren ;-)

Mooiste straat: 

Die is er nog niet

Persoonlijke City secret: 

Phood, op onze eigen 

Caai

Eerste herinnering aan 

Eindhoven: 

Het station

Welke mensen maken 

echt verschil in 

Eindhoven: 

Er zijn gelukkig veel 

mensen die wat willen, 

die ambitie hebben en 

die dus het verschil 

gaan maken

Welke innovatie werkt in 

Eindhoven: 

De vergroening van 

de binnenstad, zie 
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bijvoorbeeld de Vestdijk 

of het Clausplein

Wat gaat echt goed in 

de stad: 

We worden steeds 

beter om uit te leggen 

wat hier gebeurd, wat 

hier wordt gemaakt en 

wat dit voor het land 

betekent

En wat moet echt beter: 

Maar dat moeten we 

nog zien om te zetten 

in klinkende bijdragen 

van het rijk voor 

infrastructuur, cultuur 

en natuurlijk betaalbare 

woningen

Wat mag nooit weg of 

‘ In ons gRootstE 
 EInDHoVEnsE 
 PRojECt DE CaaI Is
 80 PRoCEnt Van DE
 WonIngEn BEtaaLBaaR’

‘ WEEs aLtIjD 
  tRansPaRant, DEEL 
jE kEnnIs, snaP 
ELkaaRs BELangEn 
En HEB HEt BEstE 
VooR MEt DE staD’

Blixembosch Buiten 

Eindhoven

veranderd worden: 

niets

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt: 

op ons dakterras

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen:

Er zijn er meerdere, een 

mooie route is de stad 

uit via strijp richting 

oirschot

Wat wilde je vroeger 

later worden: 

ontwerper van bruggen

Welke wijze les neem jij 

ter harte: 

omring je bij voorkeur 

met mensen die beter 

zijn dan jezelf

Van wie heb je het 

meeste geleerd: 

In mijn vak; van Rob 

Hendriks, die zag in 

mij als eerste een 

ontwikkelaar

Ben jij altijd zeker van 

je zaak: 

gelukkig niet

Waar kunnen ze jou voor 

wakker maken: 

Ijs, vrijwel alle smaken

Waar ben je bang voor: 

ouder worden

Wat/wie maakt jou boos: 

gebrek aan ambitie

Wat/wie maakt je blij: 

Mijn gezin

Waar moet je heel erg 

om lachen: 

theo Maassen

Waar kun je wakker van 

liggen: 

Dat lig ik niet

Waar ben je trots op: 

op mijn team van BPD, 

we gaan ervoor met een 

hechte club mensen

Wat is je favoriete 

muziek: 

Dat is heel breed, van 

Massive attack uit de 

jaren ’90 tot stromea. 

nu draai ik ‘Cool abdoul 

theme song’ grijs

Wat is je favoriete sport: 

Ik probeer zoveel 

mogelijk de dag te 

starten met een korte 

fitness 

Ben je een einzelgänger 

of een groepsdier: 

groepsdier, thuiswerken 

is dus echt niks voor mij

Introvert of extravert: 

Extravert

optimist of pessimist: 

Elke ontwikkelaar is 

optimistisch

Welke eigenschap 

waardeert u in uw 

partner: 

geduld, kan ze niet 

genoeg hebben

Welk jaargetijde is het 

fijnst: 

De zomer

Favoriet vakantie 

bestemming: 

Ijsland

Zuiver in Bosrijk 

Eindhoven 

Hoe BPD met BetaalBare 
Huizen kliPPen omzeilt oP 
verHitte woningmarkt 
einDHoven Eindhovense

terug naar de inhoud



De groei die SDK Vastgoed de afgelopen jaren heeft laten zien, 

als toonaangevende gebiedsontwikkelaar, krijgt met de verhuizing 

naar Strijp-S een passende bekroning - en legt tegelijkertijd het 

fundament voor de verdere ontwikkeling in de komende jaren. 

Ferdinand Gremmen blikt terug: ‘We hebben duidelijk onze roots in 

Eindhoven maar we zijn daar al lang niet meer exclusief werkzaam. 

Onze expertise op het vlak van gebiedsontwikkeling zetten we in 

waar deze gevraagd wordt en van toegevoegde waarde is.’ Dat 

nu uitgerekend Strijp-S verkozen is als uitvalsbasis voor SDK 

Vastgoed in de toekomst, vervult Gremmen met trots: ‘Mijn eerste 

project waar ik destijds aan mocht werken was de tender voor dit 

gebied; Philips zette het in de markt. Een stuk “verboden stad” 

in Eindhoven kwam beschikbaar voor een nieuwe invulling. Ik 

weet nog dat ik met wijlen Dik Wessels (grondlegger/eigenaar van 

VolkerWessels) in de lift stond van het Klokgebouw op de dag dat 

we als winnaar uit de bus kwamen; een bijzonder moment.’

Eigen werkomgeving
In een nauwe publiek-private samenwerking met de 

gemeente Eindhoven is SDK Vastgoed sinds 2002 actief als 

gebiedsontwikkelaar in Strijp-S, met als stip op de horizon om in 

2030 hier 4.000 woningen en 120.000 m2 commercieel vastgoed 

gerealiseerd te hebben. Een van de recente toevoegingen is het 

kantoorgebouw BOLD, ontworpen door Kraaijvanger Architects. 

De ontwikkeling hiervan zette de medewerkers van SDK Vastgoed 

aan het denken over hun eigen werkomgeving, zo legt Gremmen 

uit: ‘We hadden al langer de wens om te verhuizen en toen kwam 

dit project langs. Onze drive is altijd om omgevingen te ontwikkelen 

waar we zelf in zouden willen wonen, werken en verblijven en die 

kans diende zich hier nu aan.’ Niels Dusee vult aan: ‘Wij realiseren 

plekken waar mensen hun dromen waar kunnen maken. Dat geldt 

uiteraard ook voor onze eigen medewerkers. Zij dragen de groei van 

SDK Vastgoed. Dan geldt het gezegde practise what you preach: 

hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze eigen collega’s het beste uit 

zichzelf kunnen halen? Dát willen wij faciliteren. We creëren met 

SDK Vastgoed de ruimte voor morgen en dat geldt ook voor onze 

collega’s.’

DNA van Philips
De bekendmaking aan de inmiddels 30 collega’s dat de verhuizing 

uitgerekend naar BOLD ging plaatsvinden, zorgde voor stralende 

gezichten bij iedereen, niet alleen bij de collega’s die BOLD 

ontwikkeld hebben. Gremmen: ‘Het is een stoer gebouw, robuust 

en industrieel. Het ademt het DNA van Philips en dat is ook de 

uitstraling die wij nastreven. Met een breed pluimage aan andere 

gebruikers in het gebouw en binnen Strijp-S allerlei inspirerende 

mogelijkheden om ons vak van gebiedsontwikkeling mee te voeden 

en verder uit te dragen. Allerlei thema’s waar wij dagelijks mee bezig 

zijn - zoals het belang van levendige plinten en het ontmoeten van 

andere creatievelingen - kunnen we uit eerste hand illustreren. Onze 

expertise ligt in het bouwen van stedelijke ecosystemen met daarin 

een mix van mensen, bedrijven, functies en evenementen. Die 

combinatie zorgt ervoor dat gebieden gaan bruisen.’ Dusee: ‘Een 

van onze kernwaarden is “onverwachte verbindingen”. Daar biedt 

Strijp-S de ideale voedingsbodem voor. Er zijn daar inmiddels meer 

dan 1.000 bedrijven gevestigd. Het is een omgeving die veel dichter 

bij ons ligt dan - met alle respect - dit bedrijventerrein in West waar 

we uitkijken op een bedrijf dat vrachtwagens maakt. Bovendien is 

de verhuizing een logisch vervolg op onze nieuwe huisstijl die we in 

2020 lanceerden en de kernwaarden die we daarbij benoemden.’

Samen sparren
De inrichting van het nieuwe kantoor van SDK Vastgoed sluit nauw 

aan op de manier waarop de onderneming haar missie wil invullen, 

zo legt Niels Dusee uit: ‘Het moet een plek worden waar onze 

collega’s zich thuis voelen. Een plek waar ze het beste uit zichzelf, 

het team en onze projecten kunnen halen.’ Ferdinand Gremmen 

wil nog niet verklappen hoe het interieur van het SDK Vastgoed-

kantoor in BOLD er precies uit komt te zien, maar licht een tipje 

van de sluier op. ‘Verwacht geen kantoortuin, eerder zetten we in 

op plekken waar onze mensen geconcentreerd kunnen werken. En 

daarbij zetten we sterk in op de principes van hospitality. Wij komen 

zelf op veel locaties, zowel in kantoren als in hotels. De sterke 

punten die we daar hebben gezien, introduceren we straks ook in 

onze eigen werkomgeving.’

Duurzaam gebouw
Op 1 april - geen grap - krijgt SDK Vastgoed de sleutel voor haar 

nieuwe kantoor in BOLD. Gremmen: ‘De vloer wordt casco 

opgeleverd waarna we zelf zorg dragen voor de afbouw. Tijdens 

de zomer van 2022 kunnen we dan inhuizen.’ Daarmee is SDK 

huurder van een gebouw waarin de duurzaamheid zeer hoog in 

het vaandel staat. Volgens Ferdinand Gremmen past dat goed 

bij de uitstraling van de onderneming, maar hij trekt het belang 

van duurzaamheid nadrukkelijk breder: ‘Het gaat ons om veel 

meer dan alleen milieu en energie, hoe belangrijk ook. Wij vinden 

duurzaamheid op gebiedsniveau bijvoorbeeld net zo belangrijk, 

met inbegrip van de sociaal-maatschappelijke aspecten die daarbij 

komen kijken. Een van de charmes van ons bedrijf is dat de 

medewerkers zelf hier ook invulling aan kunnen geven, daarbij 

inspelend op de karakteristieken van de projecten waar zij mee bezig 

zijn en de opgaven die er lokaalspecifiek spelen.’ 

De verhuizing is aanstaande: van het bedrijventerrein in 
Eindhoven-West naar het stoere kantoorgebouw BOLD op 
de kop van Strijp-S - midden in de stedelijke dynamiek. 
Werken in een gebouw dat door gebiedsontwikkelaar SDK 
Vastgoed (VolkerWessels) zelf is ontwikkeld: een bijzonder 
en uitdagend perspectief. MT-lid Niels Dusee en directeur 
Ferdinand Gremmen leggen uit hoe de move naar de 
Eindhovense binnenstad past in de SDK Vastgoed-strategie.

U bent 

halverwege

Tekst:

Kees de Graaf

Beeld:

Peter van Aalst

Ferdinand Gremmen

Beste restaurant: 

Zijn er zoveel

De lekkerste koffie:

Iets van Lavazza

Waar staat de stad voor 

in vier woorden: 

Aantrekkelijk, gezellig, 

verbeeldend, inclusief

Welke mensen maken 

echt verschil in 

Eindhoven: 

Die met visie en inzet 

voor langere termijn

Welke innovatie werkt in 

Eindhoven: 

De combi van Techniek, 

Design en Kennis

Wat wilde je vroeger 

later worden:

Projectontwikkelaar

Welke wijze les neem jij 

ter harte: 

Blijf flexibel

Van wie heb je het 

meeste geleerd:

Mijn vader
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V.l.n.r. Mark Janssens, 

Ferdinand Gremmen, 

Niels Langenhuizen en 

Niels dusee

SDK VaStgoeD maaKt 
ruimte Voor morgen

Eindhovense

‘ ConsEnsus Is BEL-
AngrIjK Voor ons’

kantoorgebouw BOLd

Niels Dusee

Beste restaurant: 

Zarzo

De lekkerste koffie: 

Het eerste kopje

’s morgens in de auto

Favo public space: 

strijp-s

En wat moet echt beter: 

gemeentelijke processen 

moeten sneller

Van wie heb je het 

meeste geleerd?

Van mijn vader

‘ onZE DrIVE Is ALTIjD oM oMgEVIngEn TE 
onTWIKKELEn WAAr WE ZELF In ZouDEn WILLEn 
WonEn, WErKEn En VErBLIjVEn En DIE KAns

 DIEnDE ZICH HIEr nu AAn’

Ben jij altijd zeker van 

je zaak: 

nee, maar wel vaak

Waar kunnen ze jou voor 

wakker maken: 

o.a. kop koffie

Wat/wie maakt jou boos: 

oneerlijkheid

Wat/wie maakt je blij: 

gedreven en 

inspirerende mensen

terug naar de inhoud



Savills maakt indruk in de markt met haar uitgebreide analyses en 

onderzoeksrapporten. Een treffend voorbeeld is de ‘City Special: 

Eindhoven’ die in februari 2022 verscheen en een compleet 

overzicht biedt van de marktontwikkelingen in de stad. Doel 

is een beeld geven van de belangrijkste investeringsgebieden in 

Nederland. Eindhoven hoort daar dus nadrukkelijk bij, zo maakt 

Jordy Kleemans bij het begin van het gesprek duidelijk. ‘Wij hebben 

al eerder de uitspraak gedaan dat wat ons betreft in Nederland geen 

sprake meer is van een G4 maar van een G5: met Eindhoven dat 

zich in het rijtje Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 

voegt als de kernsteden van Nederland.’ Over de drive van Savills 

om de ontwikkelingen in deze gebieden in beeld te brengen, zegt 

hij: ‘Als internationaal vastgoedadviseur wordt van ons verwacht dat 

we beschikken over complete en accurate marktdata, gezien onze 

expertise en positie in de markt. De City Specials zijn bovendien 

erg leuk om te maken, wij bieden daarmee onze overwegend 

internationale klanten echt een lokaal kijkje in de keuken. Het 

levert ons ook lokaal goede contacten op, bijvoorbeeld met de 

samenwerkende gemeenten in de regio; zij kunnen veel doen met 

de kennis die wij aandragen en zij helpen ons: een echt partnership. 

Al deze kennis wordt ook meegenomen in andere onderzoeken en 

overzichten, zoals de jaarlijkse vastgoedmonitor die we voor de regio 

Eindhoven uitvoeren en waarin we onder andere de marktdynamiek 

van bedrijfsmatig en kantorenvastgoed analyseren en beschrijven.’

Opgaande lijn
Reinier Wegman, binnen Savills verantwoordelijk voor 

de kantoorbeleggingen, maakt duidelijk dat het recente 

onderzoeksrapport over Eindhoven een einde maakt aan discussie 

over de plek van de stad in de Nederlandse vastgoedmarkt: ‘Niet 

iedereen was het eens met onze eerdere conclusie dat Eindhoven bij 

de grote vijf hoort, maar op basis van deze uitkomsten valt dat echt 

niet meer te ontkennen. Eindhoven maakt al een aantal jaren een 

sterk opgaande lijn door en daarmee verdient de stad meer credits. 

De markt is wellicht wat kleiner maar is zeer specialistisch en draagt 

daarmee bij aan het internationale profiel. Tech is niet meer weg 

te denken uit de wereldeconomie en neemt alleen nog maar aan 

belang en impact toe.’ Wegman wijst op cijfers die aangeven dat het 

gemiddelde leegstandspercentage in de stad flink is gedaald en op 

de kantorennieuwbouw die volop plaatsvindt op de campussen en 

in het stationsgebied: ‘In verhouding heeft Eindhoven de grootste 

pijplijn aan nieuwbouwplannen van de G5. De komende jaren 

groeit de kantorenvoorraad met een kleine tien procent.’

Kwaliteit van leven
De stad moest daarbij wel van ver 

komen, kan Jordy Kleemans uit 

eigen herinnering reconstrueren: ‘Ik 

studeerde hier begin deze eeuw aan 

de TU en toen zag de stad er echt nog 

anders uit. Op enkele uitzonderingen 

na was er nauwelijks hoogwaardig 

aanbod in de stad te vinden, met name in het centrum. Wie nu het 

station uitloopt, ziet een heel andere stedelijke kwaliteit voor zich, 

die in de komende jaren alleen maar verder gaat toenemen.’ Dat 

Eindhoven haar achterstand zo indrukwekkend heeft weten in te 

halen heeft volgens Kleemans ook te maken met de aandacht voor 

andere stedelijke functies en kwaliteiten: ‘We zien dat Eindhoven 

zich duidelijk multifunctioneel ontwikkelt en dat er veel aandacht 

is voor de kwaliteit van leven in brede zin, voor de mix van 

wonen, werken en verblijven. Uit onze onderzoeken die we naar 

de succesvolle tech cities in de wereld doen - en waarin Eindhoven 

hoog scoort - blijkt dat de focus op welzijn zeker vruchten afwerpt. 

Mensen die werken bij tech-bedrijven hebben het in Eindhoven 

goed naar de zin.’ Eindhoven heeft een grote aantrekkingskracht op 

(internationaal) tech-talent, aldus Kleemans. ‘Dit komt niet alleen 

door het well-being element, maar ook door tal van evenementen 

en activiteiten, die worden georganiseerd. De dynamiek in de stad 

is niet alleen voelbaar, maar is ook meetbaar in data. Eindhoven 

doet het bijvoorbeeld heel goed op het gebied van economische 

en demografische groei, zo blijkt uit de gegevens van onze Savills 

Market Indicator (SMI). Deze SMI meet onafhankelijk de kwaliteit 

van gebieden en steden op basis van 6 pijlers, zoals economie en 

demografie, maar bijvoorbeeld ook duurzaamheid’.

Verduurzaming
Dat Eindhoven op deze en andere ranglijsten goed scoort, is 

volgens Reinier Wegman zeker geen reden om op de lauweren te 

gaan rusten. Zo staat de stad nog een flinke verduurzamingsslag 

in het bestaand commercieel vastgoed te wachten. ‘15 procent 

van de voorraad voldoet nog niet aan de Label C-eis die in 2023 

van kracht wordt. Dat is het hoogste percentage in de G5. In 

andere steden is er een natuurlijker proces waarbij nieuwbouw en 

transformatie de voorraad vernieuwen, Eindhoven loopt daarin nog 

achter.’ Daarnaast ziet hij een ontwikkeling dat de beleggersmarkt 

zich steeds meer richt op locaties die met openbaar vervoer goed 

bereikbaar zijn. ‘Eindhoven ligt op dat gebied wat achter. De 

stad heeft bijvoorbeeld weinig echte OV-hubs waaromheen je aan 

geconcentreerde verstedelijking zou kunnen werken.’ Een ander 

punt van aandacht - op transactieniveau - is dat de kantoorbeleggers 

in Eindhoven voornamelijk nationale investeerders zijn. Wegman 

hierover: ‘Daarmee wijkt de stad tot op heden echt af van 

bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam. De situatie is overigens wel 

al aan het veranderen; het aanbod krijgt al meer een internationaal 

karakter - kijk bijvoorbeeld naar een fors aantal nieuwe projecten 

dat op stapel staat. Dat trekt nu al buitenlandse investeerders aan. 

Het ‘uitleggen’ van de stad aan internationale beleggers is iets waar 

Eindhoven de komende tijd verder aan kan werken, waardoor zij 

ook op dit front nog verder de concurrentie met de andere grote 

steden in Nederland aan kan gaan.’ 

Met haar unieke en uitgebreide database is commercieel 
vastgoedadviseur Savills in staat om markten, steden en 
regio’s nauwgezet te volgen en hier verrassende en next 
level analyses op los te laten. Dit geldt ook voor Eindhoven 
en de Brainport Regio daaromheen. Jordy Kleemans (Head 
of Research & Consultancy) en Reinier Wegman (Director 
Investment) geven een kijkje in de Savills-keuken en 
positioneren Eindhoven in de vastgoedmarkt.
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Reinier Wegman (l) en 

Jordy Kleemans

SavillS legt de
meetlat langS
eindhoven Eindhovense

‘ Consensus is bel-
angrijk voor ons’

‘ De komenDe jaren 
groeit De kantoren-
voorraaD met een 
kleine tien proCent’

Jordy Kleemans 

beste restaurant: 

mood

De lekkerste koffie: 

Dubbele espresso bij 

Coffeelovers

Waar staat de stad voor 

in vier woorden: 

innovatie, no-nonsense, 

kennis, (brabantse)

gezelligheid

Favo public space: 

De markt

Favoriete winkel: 

Cavallaro napoli

mooiste gebouw: 

Het stationsgebouw

mooiste straat: 

stratumseind, 

misschien niet de 

mooiste maar wel de 

meest sfeervolle

persoonlijke City secret: 

De bierprofessor 

(speciaal biercafé)

eerste herinnering aan 

eindhoven: 

mijn eerste studiedag 

op de campus van de 

technische universiteit 

eindhoven (tu/e)

Welke mensen maken 

echt verschil in 

eindhoven: 

vooral de mix van 

mensen

Welke innovatie werkt in 

eindhoven: 

De brede samenwerking 

op het gebied van (tech)

innovatie 

Welke buurt is echt in 

opkomst: 

Het centrum is al 

leuk, maar gaat echte 

stappen maken in de 

komende jaren

Wat gaat echt goed in 

de stad: 

samenwerking in de 

brede zin en een echte 

focus: tech! 

en wat moet echt beter: 

eigenlijk waar nu stevig 

aan gewerkt wordt: 

inbreiding en 

functiemenging in het 

centrum

Wat mag nooit weg of 

veranderd worden: 

De locatie van de 

campus van tu/e en 

het psv-stadion bijna 

midden in het centrum 

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt: 

Cafe van mol

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen: 

langs de Dommel

Wat wilde je vroeger 

later worden: 

eigenlijk al heel snel 

‘iets’ met de gebouwde 

omgeving

Welke wijze les neem jij 

ter harte: 

Weet wat je kunt, maar 

vooral wat je niet kunt

van wie heb je het 

meeste geleerd: 

van mijn vader en 

één van mijn eerste 

collega`s guus (oude rot 

in het vak)

ben jij altijd zeker van 

je zaak: 

bijna altijd

Waar kunnen ze jou voor 

wakker maken: 

voor de start van een 

vakantie naar italië

Waar ben je bang voor: 

misschien suf, maar 

eigenlijk niet echt voor 

iets

Wat/wie maakt jou boos: 

oneerlijkheid 

Wat/wie maakt je blij: 

Dingen opbouwen en 

verbeteren

Waar moet je heel erg 

om lachen: 

om hele (te) flauwe 

woordgrappen 

Waar kun je wakker van 

liggen: 

gelukkig gebeurt dat 

uitzonderlijk weinig

Waar ben je trots op: 

mijn gezin en mijn team

Wie is jouw held: 

ik ben niet zo van de 

helden

Wat is je favoriete 

muziek: 

armin van buuren

Wat is je favoriete sport: 

Zwemmen om te doen, 

Formule 1 om te kijken

ben je een einzelgänger 

of een groepsdier: 

groepsdier

introvert of extravert: 

extravert

optimist of pessimist:

optimist 

Welke eigenschap 

waardeert u in uw 

partner: 

Haar 

doorzettingsvermogen

guilty pleasure: 

toch die zak chips op 

zondagmiddag op de 

bank

Welk verhaal wordt altijd 

over jou verteld door je 

beste vrienden: 

niet voor herhaling 

vatbaar

Welk jaargetijde is het 

fijnst:

Zomer!

Favoriet vakantie 

bestemming: 

italië

Wat zou je graag nog 

eens willen bezitten: 

een vakantiehuis op 

sicilië

topserie op netflix: 

la Casa de papel

Wat ga je zeker nog een 

keer doen: 

bungy jumpen

Reinier Wegman 

De lekkerste koffie: 

De koffie bij the student 

Hotel was heerlijk! 

Waar staat de stad voor 

in vier woorden: 

innovatie, kennis, 

gezelligheid en 

verbinding

Favo public space: 

Dutch Design Week

mooiste gebouw: 

kennedy toren

eerste herinnering aan 

eindhoven: 

De verkoop van de 

admirant in het centrum 

van eindhoven

Welke mensen maken 

echt verschil in 

eindhoven: 

kenniswerkers

Wat gaat echt goed in 

de stad: 

De mix aan faciliteiten

en wat moet echt beter: 

De naamsbekendheid 

van eindhoven 

internationale 

vastgoedbeleggers!

Wat wilde je vroeger 

later worden: 

Dat varieerde zeer 

sterk per jaar, maar 

vastgoed heeft me altijd 

aangetrokken

Welke wijze les neem jij 

ter harte: 

Wees geduldig en 

vertrouw dat je krijgt 

wat je toekomt

van wie heb je het 

meeste geleerd: 

mijn ouders

ben jij altijd zeker van 

je zaak: 

vaak wel ja…

Waar kunnen ze jou voor 

wakker maken: 

een Formule 1 wedstrijd

Waar ben je bang voor: 

standaardisering

Wat/wie maakt jou boos: 

poetin en baudet. Weet 

niet wie meer

Wat/wie maakt je blij: 

mijn kinderen, met name 

mijn jongste zoon nu

Waar moet je heel erg 

om lachen: 

Hans teeuwen

Waar kun je wakker van 

liggen: 

Werk

Waar ben je trots op: 

van alles, maar vaak op 

kleine dingetjes die ook 

zo weer weg zijn

Wie is jouw held: 

Heb geen echte held als 

zodanig

Wat is je favoriete 

muziek: 

Coldplay

Wat is je favoriete sport: 

autosport

ben je een einzelgänger 

of een groepsdier: 

beide 

introvert of extravert: 

introvert

optimist of pessimist: 

40/60

Welke eigenschap 

waardeert u in uw 

partner: 

toewijding en 

doorzettingsvermogen

guilty pleasure: 

geen

Welk jaargetijde is het 

fijnst: 

Zomer

Favoriet vakantie 

bestemming: 

momenteel de Zwitserse 

bergen, maar vind 

eigenlijk alles heerlijk 

Wat zou je graag nog 

eens willen bezitten: 

vrije tijd

topserie op netflix: 

peaky blinders

Wat ga je zeker nog een 

keer doen: 

Heli-skiën

terug naar de inhoud



D
e Hoge Raad heeft op 24 december 2021 

geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van 

vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is 

met het Europees Verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens. Wat is het probleem? De Belastingdienst 

kijkt niet naar het werkelijke rendement op vermogen, maar gaat 

uit van een fictieve opbrengst. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat 

men meer belegt en minder spaart naarmate het vermogen groter 

is. Mensen die weinig beleggen en veel sparen betalen daardoor 

meer belasting dan hun vermogen jaarlijks oplevert. Het logische 

alternatief is belastingheffing op basis van werkelijk rendement, 

maar daartoe beschikt de Belastingdienst niet over voldoende 

data, zoals koerswinst (en -verlies) op beleggingsportefeuilles en 

bijvoorbeeld de waardestijging van een vakantiewoning. Dit is 

uitvoeringstechnisch zeer bewerkelijk; het verouderde ICT-systeem 

van de Belastingdienst zal dit waarschijnlijk niet aankunnen. Op 

basis van het arrest van de Hoge Raad dient de Belastingdienst box 

3-aanslagen over de jaren 2017 t/m 2020 alsnog neerwaarts bij te 

stellen (in ieder geval voor degenen die bezwaar hebben gemaakt) 

en de teveel betaalde belasting terug te betalen. Het lastige is dat 

de belastingdienst niet beschikt over de daartoe noodzakelijke 

data. Box III is (was) immers gebaseerd op fictief inkomen dus 

er was geen noodzaak om data over het werkelijke inkomen te 

verzamelen/op te vragen. Ik kan mij maar één praktische oplossing 

indenken en dat is dat van alle belastingplichtigen vanaf 2017 hun 

banktegoeden niet meetellen bij het bepalen van de grondslag 

voor de box 3 heffing of dat over die banktegoeden geen fictief 

rendement in aanmerking wordt genomen. Voor de Belastingdienst 

is dit uitvoerbaar omdat men reeds over alle informatie beschikt en 

voor de mensen in het land is dit volstrekt redelijk omdat vrijwel 

niemand vanaf 2017 enig rendement op zijn of haar spaartegoed 

gerealiseerd heeft. Geen inkomsten betekent dan ook geen (fictieve) 

belastingheffing. Het overige vermogen wordt dan nog even belast 

op basis van een fictief rendement. Een dergelijke praktische 

benadering maakt het denk ik wel noodzakelijk dat ook degenen die 

geen bezwaar hebben gemaakt op een zelfde wijze gecompenseerd 

gaan worden. Althans bij deze praktische benadering kan het nog 

steeds zo zijn dat het totale werkelijke inkomen in box III hoger is 

dan het fictieve rendement. Een dergelijke praktische regeling zou 

daarmee verder gaan dan de Hoge Raad heeft beslist en dat is een 

omstandigheid waarbij degenen die geen bezwaar hebben gemaakt 

geen rekening hebben kunnen houden bij hun overwegingen om al 

dan niet bezwaar aan te tekenen.

Voor de jaren 2021 en 2022 geldt dat als het werkelijke rendement 

in box III lager is dan het fictieve rendement het in ieder geval 

verstandig is om tijdig bezwaar aan te tekenen. Het systeem in 

box III is in die jaren immers niet anders dan in 2017 tot en met 

2020, waarmee het arrest van de Hoge Raad ook voor die jaren 

geldt. Voor de jaren 2023 en verder is het de vraag hoe snel men 

in staat is om met nieuwe wetgeving te komen. Naar ik vermoed 

(althans enkele partijen ter linker zijde stellen dat) zullen daarbij 

andere categorieën dan spaargeld relatief zwaarder dan nu het 

geval is belast gaan worden. Vermoedelijk zal 

men immers de dekking voor het “gat” in box 

III zoveel mogelijk in box III gaan zoeken. 

Interessant daarbij is hoe de verhouding 

ten opzichte van de twee andere boxen gaat 

worden. Vragen die daarbij opkomen zijn 

bijvoorbeeld verhoudingen tussen tarieven in 

box II ((thans 26,9%) versus box III (thans 

31%), de heffing over inkomen uit arbeid 

versus inkomen uit vermogen.

René Maat

Belastingadviseur en 

partner Rechtstaete Vastgoedadvocaten

en Belastingadviseurs  
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Het is uniek dat dicht bij het centrum van een grote stad nog 

ruimte is voor een omvangrijk binnenstedelijk bouwproject met zo’n 

7.000 woningen. FOUR-D en VanWonen sloten een overeenkomst 

om ten noorden van het station, grenzend aan de binnenstad, op 

de locatie van kantoorgebouw De Vierlander, een woontoren te 

ontwikkelen. FOUR-D staat voor Focus Urban Development. 

Deze Eindhovense ontwikkelaar streeft in al zijn werk naar ‘de 

vierde dimensie’. Paul Evers: ‘Wij zijn een team van zeven mensen 

dat niet denkt in structuren, maar in concepten. Opportunistisch, 

marktgericht en out of the box.’ 

Fellenoord is het eerste gebied binnen Internationale Knoop 

XL dat gerealiseerd wordt. Evers noemt het ‘een interessante 

binnenstedelijke opgave’ waar FOUR-D graag een steentje aan 

bijdraagt. Via via kwam het in contact met VanWonen. ‘We zoeken 

naar goede partners om zo’n project samen te trekken’, legt 

Evers uit. In VanWonen herkende hij een zielsverwant. Deze van 

oorsprong Zwolse ontwikkelaar is juist bezig zijn werkgebied uit te 

breiden, onder meer naar het midden en zuiden van  Nederland. 

Bart Arts: ‘Wij willen de komende jaren groeien om schaalgrootte 

en complexiteit van toekomstige gebiedsontwikkelingen goed te 

kunnen realiseren. Het project op Fellenoord past precies binnen 

onze groeiambitie. Maar we zitten er niet in voor de snelle run. 

We willen hier echt een bijdrage leveren aan een mooie nieuwe 

leefomgeving.’

Waarin vinden jullie elkaar?

Bart Arts: ‘In de manier van ontwikkelen. Wat FOUR-D omschrijft 

als ‘de vierde dimensie’, noemen wij ‘ontwikkelen voor de gezondste 

generaties’. Ook wij willen meer bieden dan een prettige woning 

en gaan voor inclusieve wijken waar mensen zich fijn voelen. We 

willen, net als FOUR-D, de sociale cohesie stimuleren en de fysieke 

leefomgeving zo inrichten dat ontmoetingen vanzelf ontstaan. 

Dus niet vanuit de parkeergarage ongezien de lift naar je eigen 

appartement kunnen pakken, maar eerst door een ruimte moeten 

waar ook de gezamenlijke wasmachines staan. Daar komen mensen 

elkaar tegen, maken ze een praatje en ontstaat verbinding. We 

ontwikkelen een multifunctionele omgeving, groen, duurzaam, 

CO2 neutraal en inclusief. Bedoeld voor verschillende doelgroepen 

uit alle generaties en bereikbaar voor iedereen. Niet alleen voor de 

happy few.’

Wat spreekt jullie aan in de visie op het gebied rond het centraal 

station?

Paul Evers: ‘De ambitie van de gemeente. Gedreven door de 

behoeften in de markt naar vooral woningen pakt zij dit gebied echt 

grondig aan. Dat de gemeenteraad deze Knoop XL-visie unaniem 

heeft aangenomen, spreekt me ook aan. Consensus is belangrijk 

voor ons. Als die ontbreekt, haken wij af. Eindhoven steekt hier 

haar nek uit en haalt zich best wat op de hals met de complete 

herontwikkeling van dit steenachtige kantorengebied. Maar wij 

voelen onmiddellijk een klik, omdat we die ambitie delen. Deze 

plek - dicht bij het centrum - heeft alles in zich om er een nieuwe 

en gezonde leefomgeving te creëren met meer groen, meer sociale 

cohesie en woningen die de stad nodig heeft.’

Hoe bijzonder is het voor jullie om te mogen ontwikkelen op 

Internationale Knoop XL?

Bart Arts: ‘Dat is niet zomaar wat. De huidige verouderde 

grijze kantoorkolossen verschieten echt van kleur naar een 

nieuwe groene woon- en leefomgeving. Dergelijke grootschalige 

centrumontwikkelingen zijn spaarzaam. Mooi om hier een bijdrage 

aan te leveren.’

Paul Evers: ‘Het is geen sinecure. Hoe krijg je zo’n gebied goed 

ontwikkeld? Daar moeten alle stakeholders goed over nadenken. 

Wij zijn gevestigd op Strijp-S, waar werkplekken, horeca, woningen 

en andere voorzieningen precies op de goede plekken liggen. Dat 

moeten we op Knoop XL ook voor elkaar krijgen. Om te weten 

waar behoefte aan is, moet je goed naar de stad luisteren en een 

goede match maken van de verschillende belangen die bewoners, 

ondernemers en de gemeente hebben.’

Hoe geven jullie vorm aan de nieuwe woontoren op De Vierlander?

Bart Arts: ‘In elk geval komen er tweehonderd appartementen in 

verschillende prijsklassen. Verder willen we in de plint commerciële, 

maatschappelijke en collectieve voorzieningen. Er komt ook een 

grote ondergrondse fietsenstalling voor zeshonderd fietsen, want we 

willen beweging stimuleren. De auto is in deze centrumlocatie niet 

het meest voor de hand liggende vervoermiddel wanneer je de deur 

uitgaat. De huidige stenige uitstraling rondom de woontoren zal 

met hulp van een landschapsarchitect ook vergroenen.’

Paul Evers: ‘Wij trekken de lijnen, maar schakelen het Delftse 

Mecanoo Architecten in om een mooi ontwerp te maken. 

Over twee jaar moet de bouw starten en binnen vijf jaar hopen we 

de eerste bewoners en gebruikers te zien genieten in dit nieuwe 

woongebied.’

Waarin onderscheidt Eindhoven zich van andere grote steden in 

ons land?

Bart Arts: ‘In haar innovatieve kracht en hoe die zich vertaalt in het 

realiseren van 3.000 woningen per jaar tot 2030. De stad investeert 

enorm in nieuw stedelijk weefsel. Eindhoven is de kraamkamer 

van vele innovaties. Die worden er niet alleen bedacht, maar 

ook gemaakt. Ze heeft een sterke hightech maakindustrie. Erg 

indrukwekkend.’

Paul Evers: ‘Ondanks de groei blijft het een groot dorp met alle 

voorzieningen dichtbij en goed ontsloten. Het vertrek van Philips in 

2012 is het beste wat de stad is overkomen. Alle spin off-bedrijven 

van Philips bleven hier en werden geprikkeld nog beter hun best te 

doen. We hebben nu grote internationale bedrijven als ASML, NXP 

en DAF en veel werkgelegenheid voor zowel de knappe koppen als 

de gouden handjes. Van alle steden in ons land is Eindhoven de 

meest ondernemende.’

Waar liggen de uitdagingen?

Paul Evers: ‘Een grote uitdaging is om mobiliteit een plek te geven. 

Congestie is een groot probleem; we staan ’s morgens weer gewoon 

in de file. Verkeersvraagstukken verdienen prioriteit.’

Wat zien jullie als oplossing?

Paul Evers: ‘Eindhoven heeft een ringweg die steeds belangrijker 

wordt. Knooppunten moeten ongelijkvloers worden en bij die 

knooppunten moeten hubs komen om over te stappen op andere 

manieren van vervoer. Zo houd je de stad leefbaar en levendig.’

Bart Arts: ‘Bij onze nieuwe woontoren op Fellenoord anticiperen wij 

al op een andere manier van omgaan met mobiliteit. Met elektrische 

deelauto’s en extra voorzieningen voor fietsen. De nieuwe generatie 

hoeft niet meer zo nodig een eigen auto en wil er alleen af en toe 

gebruik van kunnen maken. Met het centraal station om de hoek 

ligt het alternatief voor de hand.’

Een gedeelde visie op de gezonde stad - ‘meer dan 
driedimensionaal stenen stapelen’ - bracht FOUR-D en 
VanWonen bij elkaar. Samen ontwikkelen zij tweehonderd 
woningen aan de Fellenoord, deelgebied van de nieuwe
Internationale Knoop XL rondom het centraal station. 
‘Dit wordt hét visitekaartje van Brainport Eindhoven’, 
zeggen Paul Evers en Bart Arts.
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Precies vijftig jaar geleden begonnen de ouders van Harold 

Koers een eigen bedrijfje in een kelder in Rotterdam. Inmiddels 

is KOERS uitgegroeid tot een landelijk opererende bouwgroep 

met 200 medewerkers en vestigingen in Rotterdam, Den Haag, 

Amsterdam, Utrecht, Gouda en sinds kort ook Eindhoven. KOERS 

is gespecialiseerd in projectontwikkeling, verduurzaming, renovatie 

en onderhoud. De focus ligt op bestaand vastgoed en innovatieve 

nieuwbouw. Ouderwets vakmanschap gaat daarbij hand in hand 

met state of the art technologie. 

Strategic Development Goals
Harold is als tweede generatie gepast trots op het bedrijf. Hij 

koestert de familiecultuur. Professioneel, betrouwbaar, afspraak is 

afspraak, van betekenis zijn, werken voor de lange termijn: allemaal 

waarden die diep in het DNA verankerd zitten. ‘Wij zijn niet 

winst gedreven’, stelt Koers. ‘Wij willen betere gebouwen maken 

voor een betere toekomst. Dat is onze drive.’ Daarbij fungeren de 

Strategic Development Goals van de United Nations als leidraad. 

Zo richt het bedrijf zich met een conceptuele aanpak bewust op 

grote maatschappelijke opgaven, zoals meer betaalbare woningen en 

verduurzaming van woningen en kantoren. Dat leidt tot plannen die 

echt iets toevoegen aan de maatschappij. ‘Dat doen we omdat we 

het zelf belangrijk vinden, maar ook omdat klanten erom vragen’, 

verklaart Koers. ‘Werken aan duurzaamheid wordt steeds meer een 

randvoorwaarde.’

Matt, jij bent het nieuwe gezicht 

van het team Eindhoven. Wie 

ben je en wat breng je mee?

Matt: ‘KOERS zat vooral in de 

Randstad en miste naar eigen 

zeggen ‘een zachte g’. Die 

hebben ze met mij gekregen. Ik 

ben echt een zuiderling. Ik hou van de omgeving en ken de markt. 

Eindhoven is een dynamische regio waar veel kansen liggen. Door 

mijn achtergrond in de high tech wereld ben ik gewend te opereren 

in markten waar je echt werk moest maken van verduurzaming, 

efficiëntie en effectiviteit. Dat draait om investeren, risico’s durven 

nemen, snel op de markt inspelen en gericht bouwen aan de 

toekomst. Dat spreekt me enorm aan. Ik wil nu aan de slag met het 

creëren van mogelijkheden voor groei en ontwikkeling in vastgoed.’ 

Wat is je ambitie?

Matt: ‘Mijn doel is om KOERS Eindhoven goed op de kaart 

te zetten en uit te breiden. In de slag naar verduurzaming en 

het gebruik van nieuwe technologie kunnen we onze klanten 

vooruithelpen en toegevoegde waarde creëren. Ik wil zorgen dat 

we onze doelstellingen halen, liefst in kortere tijd. Daarnaast wil 

ik het team uitbreiden en zelfstandig maken, zodat ik me puur kan 

focussen op de groei. Ik kan helemaal opgaan in mijn werk, dat is 

echt mijn passie. Als ik ergens aan begin, ga ik er 200 procent voor. 

Maar ik kan mijn ambities alleen realiseren als de mensen boven mij 

bereid zijn te investeren en een visie hebben om de organisatie naar 

een hoger plan te tillen. Dat is gelukkig het geval. KOERS is een 

enthousiaste club met een duidelijke visie en de wil om waarde toe 

te voegen voor de klant en die te ontzorgen. We hebben een sterk, 

gemotiveerd team met een enorme drive en de bereidheid om die 

extra stap te zetten.’

Wat is de rol van technologie in jullie werk?

Harold: ‘Die wordt steeds groter. De vastgoedmarkt maakt een 

vergelijkbare transitie door als de automotive industrie: steeds meer 

datagedreven. Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in 

gebouwen, zowel in de ontwikkeling als in onderhoud en beheer. 

De kracht van databeheer voor vastgoed is enorm. Om dat in goede 

banen te leiden en het rendement van gebouwen zoveel mogelijk te 

verbeteren, werken we samen met allerlei specialisten, bijvoorbeeld 

op het gebied van sensoren of beeldherkenning. Vaak zijn dat jonge 

bedrijven die wij een platform naar de markt bieden.’

Matt: ‘Huurders willen steeds vaker weten wat de carbon footprint 

van hun gebouw is, want hun klanten vragen dat ook. Sensors 

bieden inzicht in dat soort zaken. Op basis van de data kun 

je maatregelen treffen om gebouwen beter te laten presteren, 

bijvoorbeeld door klimaatsystemen aan te passen of ruimte 

efficiënter te benutten. Dat levert veel op. Het creëren van een 

goede werkomgeving is een belangrijke knop om aan te draaien.’ 

Een van de grote uitdagingen van deze tijd is het creëren van meer 

betaalbare woningen. Hoe spelen jullie daarop in?

Harold: ‘Het woningtekort is niet op te lossen met de traditionele 

manier van bouwen. Daarom kiezen wij voor modulaire concepten. 

Met DOMODO bieden we hoogwaardige woonproducten voor 

studenten, starters, senioren en statushouders in houtbouw, 

staalframebouw, containerbouw of unitbouw. Alles wordt 

geproduceerd onder geconditioneerde omstandigheden in de 

fabriek. Dat is een manier van bouwen met weinig faalkosten, afval 

of transport. Zo kunnen we snel meters maken. 

We zijn op verschillende plaatsen 

in het land met woningprojecten 

bezig. Momenteel zijn we in Brabant 

bezig met de bouw van 22 duurzame 

starterswoningen in Steenbergen. Die 

worden medio dit jaar opgeleverd. 

Overigens kunnen we ook in bestaande bouw modulaire technieken 

inzetten, bijvoorbeeld d.m.v. optoppen. Zeker in binnensteden kan 

dat een interessante optie zijn om extra ruimte te creëren.’

In 2030 moeten alle kantoren verplicht energielabel C hebben. Wat 

kan KOERS betekenen voor kantooreigenaren en beheerders die 

hiermee aan de slag willen?

Harold: ‘Verduurzaming is een complexe uitdaging die vraagt om 

goede bouwtechnische en installatietechnische afstemming tussen 

alle benodigde partijen. The Road to Paris is een conceptuele 

aanpak voor het planmatig verduurzamen van kantoren 

waarbij we samen met ingenieursbureaus, installatiebureaus en 

energieleveranciers verduurzaming aan de voorkant organiseren. 

Die gezamenlijke aanpak staat garant voor een optimale afstemming 

tussen de verschillende onderdelen.’

En hoe zit het met verduurzamen van woningen?

Harold: ‘Daarvoor hebben we Platform 2050. Deze strategische 

aanpak is gericht op het planmatig verduurzamen van woningen 

voor corporaties en beleggers. Bij woningen is het belangrijk 

dat verduurzaming onderdeel uitmaakt van het planmatig 

onderhoudsplan. Als je toch bezig bent met de schil, kun je 

gelijk kijken of je een verduurzamingsslag kunt maken. Ook voor 

woningen werken we samen met professionele partijen die de markt 

goed kennen.’

Wat zijn de voordelen van gestructureerde samenwerking?

Harold: ‘Grote verduurzamingsopgaven vragen om een 

gezamenlijke aanpak. Dankzij structurele samenwerking hebben 

we landelijke dekking en een zodanige omvang dat we grote 

projecten aankunnen. We hebben een aanpak ontwikkeld waarin 

de benodigde stappen perfect op elkaar aansluiten. Dat maakt 

het voor opdrachtgevers interessant om met ons in zee te gaan. 

Verduurzaming van vastgoed is bijzonder complex, omdat je 

van meerdere partijen iets nodig hebt. Het grote voordeel van 

onze werkwijze is dat wij die samenwerking al tot in de puntjes 

georganiseerd hebben en dat de klant maar één aanspreekpunt 

heeft. Het scheelt tijd en geld, en dankzij de korte lijnen is het voor 

klanten makkelijk schakelen.’ 

Een blik op de toekomst: waar staat Team Eindhoven over een 

jaar?

Matt: ‘Dan hebben we een stabiele klantenkring en een portefeuille 

met innovatieve, duurzame projecten en een groeiperspectief waar 

we met een gemotiveerd team aan werken. Maar we hebben vooral 

veel plezier, omdat we de sfeer van het familiebedrijf behouden.’

En wat is voor KOERS groep de stip op horizon?

Harold: ‘We willen de verwachting van onze klanten 

blijven overtreffen, waarbij we streven naar de hoogste 

gebruikerstevredenheid. Het is onze ambitie om in 2030 te behoren 

tot de top van Nederlandse bouwbedrijven.’

Betere gebouwen en tevreden gebruikers. Dat is waar 
KOERS vol voor gaat. Deze full-service partner helpt 
eigenaren, beleggers en corporaties met de benodigde 
transitie van de vastgoedmarkt. Met slimme innovat-
ies, strategische samenwerking en altijd met respect voor 
mensen en het milieu. ‘Wij willen van betekenis zijn’, 
zeggen Harold Koers en Matt Hendrikx.
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Petra Pronk

Beeld:

Peter van Aalst

MenSenMaKEndestAd

2022             viSie preSenteert

de
  vastgoedweek

Betere geBouwen 
en tevreden
geBruikers Eindhovense

‘ Met Modulaire 
bouw kunnen we 
snel Meters Maken’

Matt Hendrikx

beste restaurant: 

kyoti sushi

de lekkerste koffie: 

ben van de klassieke 

thee 

waar staat de stad voor 

in vier woorden: 

dat is maar 1 woord: 

innovatie

Favo public space: 

stratumseind

Mooiste gebouw: 

evoluon

Persoonlijke City secret: 

‘’de vooruitgang’’, een 

restaurant met een 

imponerend interieur

eerste herinnering aan 

eindhoven: 

Gezelligheid bij Familie

welke mensen maken echt 

verschil in eindhoven: 

degenen die de stad op 

de wereldkaart hebben 

gezet als hightech 

center of the world. 

eindhoven is de sillicon 

Valley van europa

welke innovatie werkt in 

eindhoven: 

alles wat met hightech 

en het verbinden van 

bedrijven te maken heeft

wat gaat echt goed in 

de stad: 

bereidheid van de stad 

om samen te werken 

met bedrijven

en wat moet echt beter: 

er is bij overheid/

gemeente instanties 

ruimte voor verbetering 

van efficiëntie 

en effectiviteit. 

bedrijfsleven gaat 

harder en wil liever niet 

geremd worden

wat mag nooit weg of 

veranderd worden: 

karakter en gastvrijheid 

van eindhoven

waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt: 

Philips de Jongh Park

wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen:

Jezelf vooral niet 

beperken met maar een 

route

wat wilde je vroeger 

later worden: 

kapitein op een groot 

schip

welke wijze les neem jij 

ter harte: 

beter een foute 

beslissing dan geen 

beslissing

Van wie heb je het 

meeste geleerd: 

Van mijn vader en 

moeder

ben jij altijd zeker van 

je zaak: 

natuurlijk niet, maar 

met de juiste personen 

om mij heen wel vol 

vertrouwen

waar kunnen ze jou voor 

wakker maken: 

Family time. Zonnetje en 

fietstocht met het gezin

waar ben je bang voor: 

bang is een groot 

woord, maar maak me 

wel zorgen dat er in de 

beslissende overheid 

personen zitten zonder 

enige track record. in 

het bedrijfsleven waren 

ze al failliet geweest 

en ontslagen, maar in 

de politiek kunnen ze 

door blijven gaan. ik 

vind niet dat de politiek 

een opstapje naar het 

bedrijfsleven mag zijn 

of een leerschool. deze 

personen zijn bepalend 

voor de volgende 

generatie

wat/wie maakt jou boos: 

dat de eensgezindheid 

in de wereld blijkbaar 

nog ver te zoeken is en 

dat in deze tijd

wat/wie maakt je blij: 

nieuw leven en nieuwe 

ontwikkelingen. wanneer 

het ook eens wat minder 

serieus kan

waar moet je heel erg 

om lachen: 

de lekker 

ongenuanceerde en 

eerlijke uitspraken van 

kinderen. laat zien dat 

volwassenen vaak veel 

te serieus zijn

waar kun je wakker van 

liggen: 

Zaken waar ik geen 

controle over heb of op 

kan uitoefenen en die 

invloed hebben op mijn 

directe omgeving

waar ben je trots op: 

de manier waarop 

mijn ouders ons (ik, 

broertje en zus) hebben 

opgevoed

wie is jouw held: 

Mijn ouders

wat is je favoriete 

muziek: 

Geen specifieke voorkeur

wat is je favoriete sport: 

sportvissen op zee. dit 

doe ik al mijn hele leven. 

ik ga ook ieder jaar naar 

noorwegen met onder 

andere mijn vader om 

te vissen. duiken doe ik 

ook en laat een andere 

wereld zien die veel 

mensen helaas niet 

kennen

ben je een einzelgänger 

of een groepsdier: 

Zeker een groepsdier. 

Maar geen volgend 

schaap

introvert of extravert: 

extravert!

optimist of pessimist: 

Zeker een optimist 

en misschien wel een 

beetje te

welke eigenschap 

waardeert u in uw 

partner: 

eerlijkheid en wederzijds 

vertrouwen. Ze kan 

mij goed een spiegel 

voorhouden

Guilty pleasure: 

wanneer de snelheid op 

de snelwegen iets hoger 

zou zijn dan zouden 

ze wat beter op mij 

afgestemd zijn

welk verhaal wordt altijd 

over jou verteld door je 

beste vrienden:

leergierig en lopende 

encyclopedie. ik zoek 

altijd alles tot in detail 

uit wanneer ik interesse 

heb en ik vergeet weinig

welk jaargetijde is het 

fijnst: 

Voorjaar, wanneer alles 

frisgroen is en je kunt 

uitkijken naar een lange 

mooie periode

Favoriet 

vakantiebestemming: 

de wereld is te mooi om 

je te beperken tot een 

bestemming

wat zou je graag nog 

eens willen bezitten: 

denk dat wanneer 

de gezondheid goed 

blijft van jezelf en 

je dierbaren je al de 

grootste bezitting hebt. 

denk dat geluk niet 

per se in een fysieke 

bezitting zit

topserie op netflix: 

kijk amper tv. lees 

liever een boek. als de 

tv dan toch aanstaat 

dan heeft de dochter de 

poppendokter opstaan, 

dus dan moet ik toch die 

kiezen

wat ga je zeker nog een 

keer doen: 

de ruimte in. al ben ik 

dan misschien al flink 

op leeftijd wanneer dat 

binnen bereik komt 

maar dat maakt niet uit

koeRs groep 

Matt Hendrikx (l)

Vestigingsmanager 

Eindhoven 

& Harold Koers

dGA Koers Groep

‘ eindhoVen is een
  dynaMisChe reGio 
waar Veel kansen 
liGGen’

CPO den Bosch, 

Woonproject 

Boschveld 23 

woningen

Buiten de Veste 

II, steenbergen, 

starterswoningen

Architect: 

springtij Architecten

© anGeline swinkels

© sPrinGtiJ arChiteCten

© Zita.nl CreatiVes

‘ werken aan duurZaaMheid wordt 
steeds Meer een randVoorwaarde’

Gummaris school 

steenbergen, duurzaam 

schoolgebouw

Opdrachtgever:

Lowys Porquinstichting

Architect: 

RoosRos Architecten
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Vanuit hun kantoor kijken de Colliers-medewerkers binnenkort 

uit op Flying Pins, een spectaculair en spraakmakend kunstwerk 

dat een aantal gele kegels voorstelt die vol worden geraakt 

door een bowlingbal. Een strike dan wel een voltreffer dus en 

die kwalificatie gaat ook op voor het nieuwe kantoor aan het 

Kennedyplein dat Colliers Eindhoven deze maand betrekt. ‘De 

locatie is fantastisch,’ verzekert Welten. ‘Het Kennedyplein ligt 

tegen Eindhoven CS aan en op een steenworp afstand van de 

binnenstad, met alle voorzieningen, faciliteiten en dynamiek die 

werknemers tegenwoordig op prijs stellen. Met dit kantoor, op 

deze locatie, kunnen wij de talenten aan ons binden die we nodig 

hebben om ons te onderscheiden.’ Maris: ‘Bovendien is er ook 

een duurzame component. De bedrijfsvoering van Colliers moet 

in 2025 CO2-neutraal zijn. Daarom verhuizen we bewust naar een 

OV-knooppunt, inclusief Eindhoven CS. De boodschap die we 

op die manier uitstralen richting klanten en collega’s van andere 

Colliers-vestigingen is zonneklaar: neem de trein als je bij ons op 

bezoek komt.’

Nieuwe kantooromgeving
Dat Welten en Maris zo enthousiast zijn over de verhuizing naar 

het Kennedeyplein, komt ook omdat Colliers zelf een stempel 

heeft kunnen drukken op de nieuwe kantooromgeving. Welten: ‘De 

levendigheid van het Kennedytorencomplex liet te wensen over. 

Op ons advies gaat de verhuurder daarom op de begane grond co-

working-plekken en een café-restaurant huisvesten, waar je kunt 

afspreken, lunchen, borrelen en noem maar op. Inderdaad, een 

beetje naar het voorbeeld van de Amsterdamse Zuidas, maar dan op 

z’n Eindhovens.’ Maris: ‘Wat voor Colliers geldt, gaat op voor heel 

veel bedrijven en organisaties: als onderdeel van het hybride werken 

dat tijdens de coronapandemie een boost heeft gekregen, moeten 

ze hun medewerkers een interessante en dynamische werkomgeving 

bieden. Het kantoor is een soort clubhuis geworden, een plek 

waar je niet naar toe moet maar waar je graag een paar dagen per 

week naar toe wilt, om je collega’s te ontmoeten en om met hen te 

overleggen en in teamverband samen te werken. Om bijvoorbeeld 

te voorkomen dat iedereen op dinsdag en donderdag naar kantoor 

komt, moet je daar als werkgever actief op sturen. Wij kunnen ze 

daarbij adviseren.’

Potentiële leegstand
Inherent aan de integratie van het hybride werken in vrijwel alle 

organisaties, is volgens Welten dat met name grote bedrijven minder 

kantoorruimte nodig hebben. ‘Dat creëert potentiële leegstand 

maar biedt ook kansen, bijvoorbeeld voor scale-ups en flex office-

concepten, die ook in Eindhoven nog steeds als paddenstoelen 

uit de grond schieten. En het eind van die groei is nog niet in 

zicht.’ Maris: ‘De tijd dat eigenaren van een modern, duurzaam 

kantoorgebouw achterover konden leunen, wachtend tot zich een 

nieuwe huurder voor een periode van tien jaar aandiende, is voorbij. 

Ze moeten echt actief met het gebouw aan de slag. Het integreren 

van een flex office- en/of horecaconcept is een mogelijkheid om een 

kantoor nieuw leven in te blazen en voor meer dynamiek te zorgen, 

met een mix van grote en kleine bedrijven, van corporates tot scale-

ups en startups.’

Nul procent leegstand
Door het afschalen van het aantal vierkante meters door grote 

bedrijven ontstaan bovendien met name op perifere locaties nieuwe 

mogelijkheden voor transformaties van kantoren in andere functies, 

zoals woningen, horeca, winkels en hotels. En dat, benadrukt 

Welten, in een stad waar de afgelopen jaren al een ongekende 

kantoortransformatiegolf heeft plaatsgevonden. ‘Dat tweederde 

van de huidige kantorenvoorraad in Eindhoven energielabel C 

of beter heeft, geeft aan dat veel kaf van het koren is gescheiden. 

Omdat er zoveel is getransformeerd, is met name in het centrum 

krapte ontstaan. Het leegstandspercentage ligt daar zelfs onder het 

frictieleegstandniveau. Rond de TU Eindhoven en op de High Tech 

Campus, de Brainport Industries Campus en de ASML-campus is 

de leegstand zelfs tegen de 0 procent. Net als het centrum, Strijp-S 

en Strijp-T zijn dat locaties waar de komende jaren een fors volume 

aan hoogwaardige nieuwe kantoorruimte wordt toegevoegd aan 

de voorraad.’ Maris: ‘Met 25.000 m² aan nieuwe kantoren en 

175 appartementen staat EDGE Eindhoven in het stationsgebied 

model voor de kwaliteitsimpuls die de kantoorvoorraad krijgt. Zulke 

investeringen in de absolute top van de markt, zijn goed voor de 

dynamiek en de doorstroming op de kantorenmarkt. Voor bedrijven 

die de tophuren niet kunnen of willen betalen, komt er interessant 

aanbod vrij. En zoals ik net al aangaf: helemaal aan de onderkant 

van de markt, zullen er kantoren zijn die alleen nog in aanmerking 

komen voor transformatie of zelfs sloop gevolgd door nieuwbouw.’

Modern en duurzaam
Welten denkt daarbij onder andere aan Flight Forum, het 

business park naast Eindhoven Airport maar niet op loopafstand 

van een OV-knooppunt. ‘ASML is er nog steeds een belangrijke 

huurder, maar zal zich steeds meer concentreren op de eigen 

campus. Opvallend is dat er met de kantoren op Flight Forum 

niets mis is: ze zijn modern en duurzaam. Maar het gebied is nu 

nog te monofunctioneel en sommige bedrijven trekken daarom 

weg naar werkomgevingen 

die meer voorzieningen en 

dynamiek te bieden hebben.’ 

Maris: ‘Daarom is het een 

goede zaak dat de gemeente 

positief staat tegenover een 

pilot met shortstay wonen op 

Flight Forum. Hopelijk wordt 

daarmee de aanzet gegeven 

tot de ontwikkeling naar een 

multifunctioneel gebied waar 

in de toekomst nog steeds 

wordt gewerkt maar waar óók 

prettig kan worden verbleven en 

gewoond.’

Spectaculaire 
gedaantewisseling
Dat laatste geldt zeker ook 

voor het stationsgebied, dat 

onder de noemer ‘Eindhoven 

Internationale Knoop XL’ de 

komende jaren een spectaculaire 

gedaantewisseling ondergaat. 

Naast EDGE Eindhoven 

voegen ook ontwikkelingen 

als The Dutch Mountains 

duizenden appartementen, 

tienduizenden vierkante meters 

aan kantoorruimte en allerlei 

horeca en andere voorzieningen 

toe aan het gebied. Welten: 

‘Zonder onder andere de diverse 

campussen tekort te willen 

doen: daar gaat het de komende 

jaren gebeuren. En het mooie is 

dat we er met Colliers letterlijk 

en figuurlijk middenin zitten 

en ook het goede voorbeeld geven, als het gaat om het duurzaam 

inzetten van de bestaande voorraad en het vergroten van de 

levendigheid in zowel een gebied als een gebouw.’

Vastgoedborrel
Als lid van NVM Business heeft Colliers transparantie en 

samenwerking hoog in het vaandel. Niet voor niets is het bedrijf 

een van de initiatiefnemers van een jaarlijkse vastgoedborrel, die 

al jaren een begrip is in Eindhoven en wijde omgeving. Welten: 

‘Vanwege corona kon de borrel de afgelopen jaren helaas niet 

doorgaan, maar inmiddels staat vast dat de vijftiende editie in juni 

plaatsvindt.’ Maris: ‘In een informele sfeer, met goede jazzmuziek 

op de achtergrond en onder het genot van een goed glas wijn of bier 

met relaties van andere bedrijven en de gemeente praten over de 

grootste kansen en uitdagingen in Eindhoven… Dat kan gewoon 

niet via Teams of Zoom, dat moet live.’ Welten: ‘Dat gaan we dan 

ook doen. En voor de vijftiende editie hebben we een prachtlocatie 

op het oog…’

Een voltreffer. Zo omschrijven Carlo Welten (Director 
Agency) en Jules Maris (Real Estate Advisor) van NVM 
Business-lid Colliers in Eindhoven de verhuizing naar 
het Kennedyplein. Die moderne, duurzame, flexibele én 
dynamische kantooromgeving haalt het beste naar boven in 
de experts op het gebied van commercieel vastgoed.
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Verhuizing Colliers 
naar Kennedyplein is 
Voltreffer Eindhovense

‘ Projecten als eDGe, 
the Dutch Mountains, 
Bunkertoren en 
  lichthoven in het 
stationsGeBieD 
staan MoDel voor De 
kwaliteitsiMPuls Die 
De kantorenvoorraaD 
krijGt’

Jules Maris (l) en 
Carlo Welten

‘ Dat tweeDerDe van De huiDiGe kantoren-
voorraaD in einDhoven enerGielaBel c of 
Beter heeft, Geeft aan Dat veel kaf van het 
koren is GescheiDen’

-

Beste restaurant:

carlo: le cozy op de 

kleine Berg

jules: het ketelhuis

waar staat de stad voor 

in vier woorden:

carlo: technologie, 

pionieren, samenwerken, 

genieten 

jules: innovatie, 

gezelligheid, 

samenwerking, kennis

Mooiste gebouw:

carlo: De trudo toren, 

vanwege de toepassing 

van verticaal groen

jules: het kennedyhuis 

natuurlijk! en de 

onderste twee 

verdiepingen worden 

op korte termijn nog 

mooier ;) 

Persoonlijke city secret:

carlo: Piet hein eek 

restaurant met nieuw 

hotel

eerste herinnering aan 

eindhoven:

carlo: De veertig 

honingraat winkeltje op 

het 18 septemberplein 

als weerspiegeling 

van de gevel van De 

Bijenkorf

welke mensen maken 

echt verschil in 

eindhoven:

jules: op de high tech 

campus gebeuren 

dingen die nederland 

overstijgen. het wordt 

niet voor niets ‘de 

slimste vierkante 

kilometer van europa’ 

genoemd

welke buurt is echt in 

opkomst:

carlo: ik verwacht 

veel van de 

gebiedsontwikkeling van 

het campinaterrein

wat gaat echt goed in 

de stad:

carlo: city marketing 

en het opleveren van 

patenten en octrooien

waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt:

carlo: een 

rondwandeling op 

strijp-s en strijp-t doet 

wonderen

jules: ik loop graag door 

de stad op de locaties 

in het centrum waar 

veel bedrijvigheid is. 

Daar krijg ik energie 

en inspiratie van, 

waardoor het helpt 

om oplossingen te 

vinden als je hoofd 

even overloopt. Mede 

daardoor kijk ik erg uit 

naar het moment dat 

Carlo Welten Jules Maris

we verhuizen naar het 

kennedyplein

welke wijze les neem jij 

ter harte:

jules: eerlijk duurt het 

langst! integriteit is 

altijd belangrijk, maar 

in het vastgoedwereldje 

misschien nog wel 

meer dan in andere 

beroepsgroepen. 

uiteindelijk levert dat 

duurzame relaties op, 

waardoor het zich altijd 

terugbetaalt

van wie heb je het 

meeste geleerd:

jules: niet van één 

specifiek persoon, ik 

probeer van iedereen in 

mijn omgeving te leren

wat/wie maakt jou boos:

jules: ik word niet snel 

boos, maar ik kan er 

slecht tegen als mensen 

onrecht aangedaan 

wordt

wat/wie maakt je blij:

jules: lekker eten 

en drinken met goed 

gezelschap

wat is je favoriete 

muziek:

jules: ik luister werkelijk 

alles door elkaar

Ben je een einzelgänger 

of een groepsdier:

jules: een groepsdier 

pur sang

introvert of extravert:

carlo: ambivert

optimist of pessimist:

carlo: optimist

welke eigenschap 

waardeert u in uw 

partner:

jules: Zorgzaamheid

Guilty pleasure:

carlo: Muziek van 

Modern talking

jules: ‘De verhulstjes’ 

kijken op videoland, de 

enige reality-show met 

sympathieke mensen 

erin! 

welk jaargetijde is het 

fijnst:

carlo: voorjaar

jules: het voorjaar, koud 

genoeg in de alpen om 

te skiën en steeds meer 

zon in nederland!

favoriet vakantie 

bestemming:

carlo: Madrid

wat zou je graag nog 

eens willen bezitten:

jules: een sportauto 

uit de jaren ’60 van de 

vorige eeuw, toen bijna 

alle auto’s nog mooi 

waren (in schril contrast 

met nu)

terug naar de inhoud



--

‘In Eindhoven gebeurt het’, start Theo Glaudemans van DAY het 

gesprek met Brabantse tongval. Net als architectenbureau KOW 

wil hij per se in deze stad zijn. ‘Dat is niet voor niets hè’, zegt 

Sebastiaan Jansen van KOW.

De architect en de design-professional slaan de handen ineen en 

knopen hun vakgebieden aan elkaar. Omdat juist door middel 

van een integrale benadering een grote kans in de vastgoedsector 

opgepakt kan worden, vertellen ze. ‘Met onze KOW-DAY-

benadering helpen we 

opdrachtgevers een vliegende 

start te maken in een 

vastgoedproject. Door de 

verschillende vakgebieden al 

in het begin te combineren, 

kun je ontwikkelen vanuit 

een totaalvisie. Zo includeer 

je het gehele spectrum van 

een ontwikkeling: branding, 

stedenbouw, architectuur, 

interieur, wensen van 

toekomstige bewoners, publieke 

ruimten, beleving. Als het 

gedachtegoed klopt, dan 

resulteert dat in een bredere 

basis onder de ontwikkeling. 

En dan ben je in staat om echt 

iconisch nieuwe plekken in de 

stad Eindhoven te realiseren 

met elkaar.’

Sebastiaan Jansen knikt. ‘Zorg dat design en architectuur geen 

stoptreintjes zijn, maar een intercity’, legt hij uit. ‘Dan ga je harder 

in een project en bereik je een mooier resultaat als je expertises 

integreert. Dan behaal je winst in de brede zin. Natuurlijk gaat 

dat om tijd en effort, en dus om euro’s. Om huuropbrengsten of 

verkoopwaarde. Maar naast het financiële aspect levert een integrale 

kijk ook sociaal-maatschappelijk rendement en duurzaamheid op. 

Dat gaat over leefbaarheid in de vorm van groene gebieden in de 

omgeving en fysiologische ruimtes waar fijn wordt gewoond en 

gewerkt. Dat alles met het oog op het hier-en-nu én de volgende 

generaties. Circulair en natuurinclusief bouwen is daarin de weg 

vooruit.’

De design-director
Een gesprek met een architect 

en een design-professional is 

geen seconde saai. Diepzinnige 

filosofieën wisselen zich af 

met razendsnelle oneliners. 

‘Je voelt de stuwkracht in de 

regio Eindhoven’, zegt Theo 

Glaudemans ineens. ‘Al gelooft 

Eindhoven dat zelf nog niet 

helemaal, heb ik soms het 

gevoel.’ Hij glimlacht. 

De CEO van het strategisch 

design bureau DAY kan het 

weten. Hij groeide op in de 

stad, kent de straten en de lanen 

op z’n duimpje en steekt zijn 

voorliefde voor PSV niet onder 

stoelen of banken. 

Hij vervolgt: ‘We zijn hier veel 

verder dan we denken: ik vind 

Eindhoven op punten vergelijkbaar met de upcoming-fase die 

Berlijn en Rotterdam hebben gekend, jaren geleden. Als ik soms 

even niet in een bepaald stadsdeel ben geweest, dan krijg ik echt een 

wow-gevoel, zoveel is er dan alweer gebeurd in korte tijd.’

In het voorbij decennium zag Glaudemans een kanteling ontstaan, 

geduwd door een helder vormgegeven strategie in zijn stad. ‘De 

insteek ‘we gaan er wat moois van maken’ kreeg een strategische 

shift. Nu wordt er gefocust ontwikkeld. Eindhoven heeft goed 

gekeken naar haar signatuur en bijbehorende usp’s en daarop 

scherpe keuzes gemaakt. Dat zie je nu terug in de stedelijke 

ontwikkeling. De kunst is om daar nu op voort te bouwen.’

De architect
Sebastiaan Jansen, creatief directeur bij KOW, luistert aandachtig. 

Zijn handen jeuken om samen met DAY de volgende fase van de 

Eindhovense ontwikkeling kleur 

en richting te geven, volgens 

de ingeslagen weg van de 

gemeente. 

De architect wijst door 

het KOW-kantoorraam 

naar buiten, naar de strak 

aangelegde Torenallee. Midden 

in Strijp-S, een district vol 

innovatie en techniek. Met 

de Technische Universiteit 

Eindhoven als buurman en 

op steenworp afstand van het 

Philips Stadion. ‘Deze stad 

heeft een waanzinnig mooie 

economie en tegelijkertijd een 

fijne balans tussen gebouwen 

en omgeving. En daar ligt de 

crux voor de aankomende tien 

jaar. Om de balans te bewaken 

- bijvoorbeeld tussen inbreiding 

en groen, of design en 

architectuur - is afstemming in 

de keten noodzakelijk. In mijn 

ogen doe je dat niet langer serie geschakeld, zoals we zolang deden 

in de bouw. Maar is een parallelle kijk - stakeholders direct aan 

tafel – elementair. Ja natuurlijk is het verleidelijk om snel te bouwen 

en in je eentje vooruitgang te boeken. Mijn oproep is: doe dat niet. 

Uiteindelijk stokt de ontwikkeling dan ergens in het project en het 

eindresultaat zal een lappendeken worden. Dat is de reden waarom 

Theo en ik zo intens samenwerken: een opdrachtgever hoeft niet 

langer aan de voorkant partijen bij elkaar te zoeken, dat hebben 

wij met onze samenwerking al gedaan. Met als resultaat? Dat het 

vastgoed gewoonweg meer oplevert. Voor mensen, voor de stad en 

voor vastgoedeigenaren.’

Begeerlijke plekken
Eindhoven heeft de wind stevig in de zeilen. En dat momentum 

kan de stad goed gebruiken, zo zegt Sebastiaan Jansen. ‘Zeker! Er 

dient een inhaalslag gemaakt te worden op een aantal vlakken. Op 

dit moment zie ik dat Eindhoven achterloopt op bijvoorbeeld de 

stedelijke verdichting. Daar ligt 

de uitdaging voor de toekomst. 

En direct een kans. Woningnood 

aanpakken op de juiste manier. 

Niet alleen kwantitatief de vraag 

beantwoorden, maar vooral ook 

kwalitatief. Leef-rendement 

in plaats van enkel financieel 

rendement. Eindhoven staat aan 

de vooravond om die uitdaging 

aan te gaan. Het is goed om je 

daar bewust van te zijn.’

Leefbaarheid en in het 

verlengde duurzaamheid is een 

belangrijke pijler in de visie van 

beide organisaties. ‘Het gaat om 

de langere termijn. We zetten 

nu iets neer waar de volgende 

generatie verder op kan 

bouwen. Of dat nu demonteren 

is of voortborduren, dat maakt 

niet uit. Daarin moet je koste 

wat kost de groene corridors 

beschermen. De groene longen 

van een stad, die natuurlijk in een explosieve ontwikkeling en 

verdichtingsopgave altijd en overal onder druk staan. In Den Haag, 

in Eindhoven, in Utrecht, in Amsterdam. Overal waar je begeerlijke 

plekken wilt creëren, is groen de basis. Kijk maar naar succesvolle 

andere steden in de wereld.’

Het gesprek raakt verder op stoom en designer Theo Glaudemans 

zoomt dieper in op de nieuw te ontwikkelen begeerlijke plekken 

van de stad Eindhoven. ‘Als je dan verder kijkt dan horen daar 

gebouwen bij met fysiologische voordelen. Ruimtes en hun interieur 

die voor meer concentratie zorgen op scholen en in kantoortuinen 

of juist de hartslag naar beneden brengen en mensen rustiger maken 

in ziekenhuizen. Daar ligt onze focus in de projecten. Met KOW 

kunnen we nu een geheel vormgeven: van architectuur, strategisch 

design, interieur en omgeving.’

KOW + DAY
Hoewel KOW als architectenbureau zelfstandig opereert en DAY 

ook op eigen benen staat, is de zakelijke connectie hecht. De 

samenwerking begon een poos geleden toen Sebastiaan en Theo 

elkaar bij toeval troffen in een 

opdracht voor een Experience 

Centre. 

‘Ik dacht al een tijdje na over 

het gat tussen D (design 

- red.) en A (architectuur - 

red.) en het vervolg in een 

projectontwikkeling’, vertelt 

Theo Glaudemans. ‘Als ik 

om mij heen kijk zie ik helaas 

gemiste kansen in projecten in 

Nederland, hoofdzakelijk omdat 

ze opgetrokken zijn uit louter 

een ontwikkelaarsvisie en omdat 

daarin duidelijk een mate van 

integraliteit ontbreekt.’

Sebastiaan Jansen stapelt 

denkbeeldig met z’n handen 

blokken op elkaar: ‘Als je van 

tevoren niet nadenkt hoe het 

legoblokje architectuur past 

op het legoblokje design, dan wordt het nooit een geheel of het 

kost ontzettend veel tijd en geld om er enigszins een geheel van te 

maken. Dat is wat je nu vaak ziet in vastgoedprojecten.’

Het verlies aan waarde is bovendien groot. Theo Glaudemans: 

‘In iedere stad zie je waarde weglekken. De essentie is dat mensen 

meer waarde toekennen aan producten of diensten als die een 

betekenisvolle of memorabele ervaring opleveren. Wil je dus meer 

waarde creëren met je kantoor, verander het dan in een belevenis. 

Omdat Eindhoven zo stevig groeit in haar ontwikkeling, is de 

potentiële winst misschien hier nog wel het grootste. En met winst 

bedoel ik zowel de financiële kant als de leefbare en duurzame kant, 

begrijp me goed!’

Sebastiaan Jansen vult aan: ‘Wat een plek echt waardevol maakt, 

is het gevoel dat je krijgt van een bepaalde ruimte. Juist door de 

persoonlijkheid en betekenis die aan een ruimte wordt gegeven. Dit 

ontstaat door een beleving te creëren. Trekt het je aan? Daagt het 

je uit? Die ervaring levert waarde op. En die ervaring kunnen wij 

creëren.’

In het one-stop-shop-principe van KOW en DAY komen die 

verschillende aspecten en rendementen samen. ‘Dat hebben we op 

een aantal plekken - met succes - al mogen laten zien. En vanuit 

onze liefde voor de stad Eindhoven dagen we vastgoedprofessionals 

graag uit om de architectuur-designreis met ons aan te gaan. Voor 

de stad, voor mensen en voor jezelf.’

Sebastiaan Jansen (KOW) en Theo Glaudemans (DAY) 
slaan de handen ineen en koppelen hun expertises - 
architectuur en design - aan elkaar. ‘Met onze one-stop-
shop verhogen we het totaalrendement op vastgoed in 
Eindhoven. Duurzaamheid staat daarin centraal. Alleen zo 
creëer je begeerlijke plekken.’   

U bent 

halverwege

Tekst:

Jan Bakker

Beeld:

Marcel Krijger

Sebastiaan Jansen

Beste restaurant:

De restaurantjes aan de 

Kleine Berg, authentiek 

en gezellig

De lekkerste koffie:

Ik drink geen koffie, 

wouldn’t know

Waar staat de stad voor 

in een paar woorden:

Komt vaak langs 

op kantoor: Eindhoven 

de gekste. Óf: volle 

bak ambiance. En: 

wanne kwats (wat een 

onzin)

Favoriete winkel:

Intelligentia Taste 

Rooms, knalroze

ijssalon op Strijp-S

Mooiste gebouw:

Dat moet nog gemaakt 

worden

Eerste herinnering aan 

Eindhoven:

Een spannende 

prijsvraag samen met 

Hurks

Welke innovatie werkt in 

Eindhoven:

Act local, think global

Welke buurt is echt in 

opkomst:

Strijp-S krijgt langzaam 

het WOW-effect. Blij dat 

wij hier met ons kantoor 

tussen zitten

Wat gaat echt goed in 

de stad:

De combi verdichten en 

vergroenen 

En wat moet echt beter:

Aankomen met 

de trein op een 

‘kneuterig’ stationnetje. 

Stationsgebied en 

centrum kunnen naar 

een plek met WOW-

factor

Wat mag nooit weg of 

veranderd worden:

De invloed van het 

industriële Philips-

verleden. Dit is zo mooi 

verweven in het huidige 

stedelijk weefsel. 

Hou dit vast. Oja, én 

carnaval

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen:

Door de groene longen 

van de stad of door het 

campus terrein

Wat wilde je vroeger 

worden:

Architect!

Welke wijze les neem jij 

ter harte:

Je kan beter spijt 

hebben van iets wat je 

gedaan hebt, dan iets 

wat je niet gedaan hebt. 

Go for it!

Van wie heb je het 

meeste geleerd:

Mijn ouders. En nu leer 

ik van mijn kinderen

Ben jij altijd zeker van 

je zaak:

Bíjná altijd

Waar kunnen ze jou voor 

wakker maken:

Een early morning SUP-

sessie in de ochtend 

dauw

Waar ben je bang voor:

Krachten of politiek 

waar je totaal geen 

invloed op hebt

Wat/wie maakt jou boos:

Onrecht

Wat/wie maakt je blij:

De kleine dingen

Waar moet je heel erg 

om lachen:

Droge humor

Waar kun je wakker van 

liggen:

Veel kleine dingen

Waar ben je trots op:

Het vermogen om de 

wereld een stukje beter 

en mooier te kunnen 

maken door middel van 

vormgeving

Wie is jouw held?

Da Vinci

Wat is je favoriete muziek:

Super divers: Jazz, house 

en klassiek. Draai het 

allemaal afhankelijk van 

mijn mood

Wat is je favoriete sport:

Kitesurfen of op de 

golfbaan midden in de 

natuur

MensenMAKEndestad

2022             visie presenteert

de
  vastgoedweek

Zo wordt de vastgoed-
stoptrein een intercity

Eindhovense

Ben je een einzelgänger 

of een groepsdier:

Alleen ga je sneller, 

samen ga je verder. 

Samen dus!

Introvert of extravert:

Extravert, open en eerlijk 

Optimist of pessimist:

Een ras-optimist

Welke eigenschap 

waardeert u in uw 

partner:

Het vermogen mij soms 

even af te remmen, ik 

vind rust bij haar

Guilty pleasure:

Een houtgerijpte 

Chardonnay op het 

strand met pizza en 

zonsondergang

Welk verhaal wordt altijd 

over jou verteld door je 

beste vrienden:

Toen ik vertelde dat 

wij een eerste kindje 

verwachten, hebben we 

het gevierd met 20 bier. 

Memorabele avond!

Welk jaargetijde is het 

fijnst:

Lente: nieuwe energie en 

de teaser voor de zomer

Favoriet vakantie 

bestemming:

Slovenië, Italië, Ibiza, 

Afrika

Wat zou je graag nog 

eens willen bezitten:

Een zelf gebouwd houten 

huis midden in de 

natuur

Topserie op Netflix:

Abstract the art of 

design: Ontdek hoe 

design elk aspect van 

ons leven beïnvloedt

Down to Earth: Op 

zoek naar een gezonde 

duurzame manieren van 

leven

Our planet: Over hoe 

adembenemend mooi 

onze planeet is

Wat ga je zeker nog een 

keer doen:

Een roadtrip door Afrika, 

op bezoek bij moeder 

natuur

Kow en day bundelen de Krachten in eindhoven

airport - Eindhoven

Boschdijk - Eindhoven

Noordwest - Eindhoven

Buurtschap te Veld - Eindhoven

Connect - Uden

Theo Glaudemans

Beste restaurant:

Op topniveau zeer zeker 

Zarzo

De lekkerste koffie:

Zwartwit koffie, 

Victoriapark. Fijne vibe 

en hip koffietentje

Waar staat de stad voor 

in vier woorden:

Energie, innovatie, 

design & de gekste / 

alles mag / alles kan / 

niets is te gek

Favo public space:

Kleine Berg

Favoriete winkel:

Traditioneel, maar er is 

een fijne Bijenkorf

Mooiste gebouw:

Dat moet nog gemaakt 

worden. Maar de 

lichttoren vind ik mooi 

en heeft ook nog historie

Mooiste straat:

Parklaan, vanwege de 

mooie oude huizen en 

erg veel groen

Eerste herinnering aan 

Eindhoven:

Eindhoven is voor mij 

thuiskomen waar ik 

bijna dertig jaar heb 

gewoond en geleefd

Welke innovatie werkt in 

Eindhoven:

Act local, think global

Welke buurt is echt in 

opkomst? 

Het Centrum van 

Eindhoven

Wat mag nooit weg of 

veranderd worden:

De invloed van het 

industriële Philips-

verleden. Het Brabantse 

leven

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt:

In het centrum van 

Eindhoven

Wat is de mooiste route 

om te hardlopen of te 

fietsen:

Karpendonkse plas 

of in het groen bij de 

Oirschotse dijk

Wat wilde je vroeger 

worden:

Voetballer

Welke wijze les neem jij 

ter harte:

Pluk de dag en haal er 

alles uit

Van wie heb je het 

meeste geleerd:

Van de jarenlange 

werkervaring binnen 

allerlei omgevingen en 

uitdagingen waardoor je 

steeds completer wordt

Ben jij altijd zeker van 

je zaak:

Meestal wel

Waar kunnen ze jou voor 

wakker maken:

Een vliegreis naar de 

zon

Waar ben je bang voor:

Verliezen van mijn 

dierbaren

Wat/wie maakt jou boos:

Mensen die misbruik 

maken van anderen

Wat/wie maakt je blij:

Zon, goede wijn, koken, 

mijn bedrijf en mijn 

vrouw

Waar moet je heel erg 

om lachen:

Goede humor

Waar kun je wakker van 

liggen:

Verliezen van dierbaren

Waar ben je trots op:

Op mijn kinderen en 

hardwerkende vrouw

Wat is je favoriete 

muziek:

Stromae, George Michael, 

Sinatra, Bocelli, etc

Wat is je favoriete sport:

Voetbal

Ben je een einzelgänger 

of een groepsdier: 

Samen

Introvert of extravert;

Ambivert, van alles wat

Optimist of pessimist:

Een ras-optimist

Welke eigenschap 

waardeert u in uw partner:

Ze zal me in alles en 

altijd (onder)steunen in 

goede en slechte tijden. 

We zijn echt elkaars 

maatje en bespreken 

alles

Guilty pleasure:

Slechte tv zoals 

#massaiskassa

Welk verhaal wordt altijd 

over jou verteld door je 

beste vrienden:

Dat ik altijd alles voor 

elkaar krijg…

Welk jaargetijde is het 

fijnst:

Als de zon weer begint 

met schijnen, lente dus

Favoriet vakantie 

bestemming:

Zuid-Spanje, Italië

Topserie op Netflix:

Fauda

Wat ga je zeker nog een 

keer doen:

Door corona uitgestelde 

huwelijksreis inhalen

theo Glaudeman (l) en 

sebastiaan Jansen 

terug naar de inhoud



In 1961 begon Hub Dolmans een eigen bedrijf. Daarbij 

combineerde hij oog voor vakmanschap met oog voor mensen. Dat 

sloeg aan. Inmiddels is Dolmans Landscaping Group uitgegroeid 

tot een full service groenvoorzieningsbedrijf met 75 miljoen omzet, 

14 vestigingen in Nederland en België en zo’n 1.000 medewerkers. 

Claire Janssen werkt als derde generatie in het bedrijf - overduidelijk 

met veel plezier. ‘Ik ben echt supertrots op wat we doen en hoe we 

het doen: met aandacht voor 

groen en voor elkaar. Mooi om 

te zien dat die insteek, ondanks 

de grote groei die we hebben 

doorgemaakt, recht overeind is 

gebleven. Onze drive is om elke 

dag de wereld om ons heen een stukje mooier te maken. Dat doen 

we niet alleen door te vergroenen, maar ook door mensen zinvol 

en leuk werk te geven. Zo geven we vorm aan wat we belangrijk 

vinden, zowel in eigen huis als bij onze klanten.’

Upgreenen
Dat is een doorgaand proces. Zo gaat Janssen de komende tijd aan 

de slag met upgreenen: bewust inzetten van de kracht van groen en 

de positieve effecten ervan op vastgoed. ‘Het vergroenen van een 

dak, gevel of de omgeving van een gebouw speelt een belangrijke 

rol bij het vergroten van de biodiversiteit en het tegengaan van 

klimaatproblemen zoals wateroverlast en hittestress. Daarnaast is 

het ook financieel interessant. 

Door groen toe te voegen, 

verhoog je de aantrekkelijkheid 

van het gebouw en dus ook 

aantoonbaar de waarde van het 

vastgoed. Tot slot draagt het 

bij aan een great place to work 

and be. Wij zorgen ervoor dat jouw investering in de buitenruimte 

zichzelf altijd terugbetaalt.’

Waar kunnen we Dolmans van 

kennen in de regio Eindhoven?

‘Van heel verschillende 

projecten: van De Lage Landen, 

Picuskade, hotel The Match 

en de High Tech Campus in 

Eindhoven tot de Abdijtuinen 

Veldhoven en ASML.’

Met welke partijen in de regio 

willen jullie graag in zee?

‘Architecten, 

projectontwikkelaars, 

woningcorporaties die actief 

zijn in of voor Eindhoven zijn 

voor ons mooie potentiële 

opdrachtgevers waar we iets 

voor kunnen betekenen, 

zowel met ‘hoofd’ als 

‘hand’. Onze diensten lopen van het aanleggen en beheren van 

groenvoorzieningen tot meedenken over klimaatbestendige of 

onderhoudsvriendelijke groenoplossingen.’

Met welke speciale uitdagingen kunnen jullie Eindhoven helpen? 

‘Eindhoven staat voor een enorme vergroeningsopgave, vooral in 

de binnenstad. Wij kunnen daarin meedenken en de gemeente 

helpen om dat op een goede manier te doen: klimaatadapatief en 

ecologisch verantwoord. Daarnaast weten we ook hoe we burgers 

daarin kunnen laten participeren. Dat is belangrijk want een 

vergroening staat of valt bij wat de burger wil. We hebben veel 

ervaring met burgerparticipatie, bijvoorbeeld bij natuurfonds IVN. 

Daardoor kunnen we in een vroeg stadium mensen meenemen, 

inspireren en medeverantwoordelijk maken, zodat de vergroening 

succesvol verloopt.’ 

Duurzaamheid draait niet alleen om groen, maar heeft ook een 

sociale component. Hoe geven jullie die vorm?

‘Wij zijn al meer dan 15 jaar bezig met sociale werkvoorziening. 

Dat doen we op verschillende manieren. Ten eerste in eigen huis 

door mensen aan te trekken met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Wij geloven in het ontdekken, ontwikkelen en benutten van 

talent. Dus bieden we mensen hier een kans op professionele en 

persoonlijke ontwikkeling. 

Dankzij zorgvuldige begeleiding 

en aansturing door reguliere 

krachten ontstaat er een mooie 

mix, een veilige omgeving 

waarin iedereen zichzelf 

kan zijn en van betekenis in 

de organisatie. Inmiddels hebben alle vestigingen het PSO30+ 

certificaat, wat inhoudt dat meer dan 30 procent van het totale 

personeel een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Daarmee zijn we 

het grootste groenbedrijf met dit certificaat en daar zijn we trots op. 

Ten tweede helpen we ook klanten, zoals zorginstellingen, om hun 

sociale verantwoordelijkheid vorm te geven. Denk bijvoorbeeld 

aan zorginstellingen waar de cliënten mee kunnen helpen met het 

onderhoud van hun eigen leefomgeving.’

Wat levert die aanpak organisaties op?

‘Loyale, betrokken medewerkers en een goede Social Return on 

Investment. Veel organisaties vinden samenwerken met ons een 

mooie manier om invulling te geven aan hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en sociale meerwaarde te creëren. Als je 

zorgt voor een goede mix van mensen kunnen er magische dingen 

gebeuren. Mensen zijn superblij dat ze een kans krijgen op werk of 

een zinvolle dagbesteding. Dat vertaalt zich in grote betrokkenheid 

en inzet, en daar worden onze klanten ook blij van. Kortom: een 

winwinwin-situatie.’

Noem eens een voorbeeld 

van een project waarvan je 

het gevoel hebt dat jullie als 

Dolmans echt verschil maken 

voor mensen?

‘Wij zijn verantwoordelijk voor 

het groen- en terreinonderhoud 

van alle opvanglocaties van 

het Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers (COA). Hier 

proberen we statushouders actief te betrekken bij het onderhoud 

van de buitenruimte en ze een kans op werk te bieden. Mensen 

die in afwachting zijn van een huis in Nederland kunnen zo op een 

laagdrempelige manier kennismaken met het groenvak en kijken 

of het iets voor ze is. Zo ja, dan zorgen wij voor de opleiding. 

Zo kunnen ze professionele vaardigheden en vakkennis opdoen, 

leren samenwerken en de taal oefenen in een veilige situatie. 

Op die manier helpen we mensen op weg naar een reguliere 

baan. Ook voor het COA is dit interessant, want de sfeer op de 

asielzoekerscentra wordt beter en de overlast wordt minder zodra 

hun eigen bewoners bezig zijn en zich nuttig voelen. Ook de 

doorstroom van deze vluchtelingen wordt versneld. Doordat het 

COA en Dolmans de statushouders voorbereiden op de volgende 

stap, krijgen ze sneller een baan en ook een huis. Dat vinden wij 

het belangrijkste: dankzij deze aanpak kunnen we mensen met een 

gerust hart de maatschappij insturen voor een nieuwe start.’

Dolmans Landscaping Group bouwt in alle opzichten aan 
een duurzame toekomst. Het hart van dit familiebedrijf 
klopt niet alleen voor de natuur, maar ook voor mensen. 
Talenten ontdekken en een kans geven, dat is waar ze bij 
Dolmans warm voor lopen - ook in Eindhoven. ‘Wij zetten 
vol in op sociaal ondernemen’, zegt Claire Janssen. 

U bent 

halverwege

Tekst:

Petra Pronk

Beeld:

Peter van Aalst

MensenmakEndestAd

2022             visie presenteert

de
  vastgoedweek

Onze drive is Om elke dag 
de wereld Om Ons heen een 
stukje mOOier te maken

Eindhovense

Claire Janssen

Beste restaurant: 

Trattoria Mangiare

De lekkerste koffie: 

Anne & Max

Waar staat de stad voor 

in vier woorden: 

Vernieuwend, 

verbindend, divers, 

gezellig

Favo public space: 

Strijp-S

Favoriete winkel: 

Motto art books

Mooiste gebouw: 

Trudo Toren

Persoonlijke City secret: 

Intelligentia Taste 

Rooms

Eerste herinnering aan 

Eindhoven: 

Etentje op de Kleine Berg

Welke mensen maken 

echt verschil in 

Eindhoven: 

Het bedrijf Philips

Welke innovatie werkt in 

Eindhoven: 

Gebiedsontwikkeling 

zoals High Tech Campus 

Welke buurt is echt in 

opkomst: 

Woensel West

Wat gaat echt goed in 

de stad: 

Het opknappen van 

wijken

En wat moet echt beter: 

Ontharding

Waar in de stad ben je 

graag als je even tijd 

voor jezelf nodig hebt:

Genneper Parken

Wat is de mooiste route om 

te hardlopen of te fietsen: 

Genneper Parken

Wat wilde je vroeger 

later worden: 

Restauranteigenaar

Welke wijze les neem jij 

ter harte: 

Volg altijd je gevoel

Van wie heb je het 

meeste geleerd: 

Mijn vriendinnengroep 

van Nyenrode 

Ben jij altijd zeker van 

je zaak: 

Meestal wel

Waar kunnen ze jou voor 

wakker maken: 

Latte macchiato

Waar ben je bang voor: 

Oorlog

Wat/wie maakt jou boos: 

Oneerlijkheid

Wat/wie maakt je blij: 

Work hard, play hard

Waar moet je heel erg 

om lachen: 

Wedstrijdje skiën met de 

kinderen

Waar kun je wakker van 

liggen: 

Rommel of werk

Waar ben je trots op: 

Ons familiebedrijf

Wie is jouw held: 

Mijn oma

Wat is je favoriete 

muziek: 

Adele

Wat is je favoriete sport: 

Boxing

Ben je een einzelgänger 

of een groepsdier: 

Groepsdier

Introvert of extravert: 

Extravert

Optimist of pessimist: 

Optimist

Welke eigenschap 

waardeert u in uw partner: 

Flexibiliteit

Guilty pleasure: 

Patatje

Welk verhaal wordt altijd 

over jou verteld door je 

beste vrienden: 

Dat ik altijd alles goed 

plan en organiseer

Welk jaargetijde is het 

fijnst: 

Lente

Favoriet 

vakantiebestemming: 

Zuid-Afrika

Wat zou je graag nog 

eens willen bezitten: 

Een zelfgebouwd huis

Topserie op Netflix: 

New Amsterdam

Wat ga je zeker nog een 

keer doen: 

Rondreis maken met de 

kinderen

‘ AANDACHT VOOR 
 GROEN EN 
 VOOR ELKAAR’

‘ WE HELPEN 
 STATuSHOuDERS 
 OP WEG NAAR EEN 
 REGuLIERE BAAN’

‘ AANDACHT VOOR
 GROEN BETAALT 
 ZICH OP VEEL
 MANIEREN uIT’

Claire Janssen, business 

change manager dolmans 

Landscaping Group

Van boven naar 

beneden;

-  AsML HQ in 

Veldhoven

-  daktuin PicusKade 

Eindhoven

-  Hotel the Match 

Eindhoven

- strijp-t Eindhoven

terug naar de inhoud
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Emmaplein 5 
1075 AW Amsterdam
Postbus 75638 
1070 AP Amsterdam

T +31 20 573 03 60 
F +31 20 570 96 70 
info@rechtstaete.nl
www.rechtstaete.nl

Ruim 20 jaar bestaan wij als vastgoed niche 
kantoor en beschikken wij over de specifieke 
expertise die noodzakelijk is om onze cliënten 
helder en oplossingsgericht bij te staan. 
Onze adviseurs zijn niet alleen in staat onze 
cliënten van hoogwaardig advies te dienen, 
maar kunnen ook het verschil maken bij 
 onderhandelingen en – ter voorkoming van – 
rechtsgedingen. 

Aarzel niet contact met ons op te  nemen, 
goede ondersteuning is immers onmisbaar!
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