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Voorwoord 

Dit rapport vormt de afsluiting van mijn afstudeeronderzoek bij de leerstoelgroep Vastgoedbeheer I 
Real Estate Managementand Development aan de faculteit Bouwkunde van de Technische 
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deelgebied de Driehoek, welke het hart vormt van het te herontwikkelen gebied Strijp S, op zich 
genomen. Strijp S was voorheen een van de stad afgesloten fabriekslocatie vanPhilipsen zal worden 
ontwikkeld tot een nieuw, centrumstedelijk gebied binnen Eindhoven, waar plaats is voor wonen, 
werken, recreëren en winkelen. Met dit onderzoek beoog ik een onderbouwde bijdrage te leveren 
aan het bepalen van de optimale invulling van de woonfunctie in de Driehoek. 

Hoewel het onderwerp mij bijzonder aanspreekt en ik het gebied en de gebouwen die centraal staan 
in dit onderzoek dagelijks zie, was het voor mij geen gemakkelijke weg naar dit afstudeerrapport en 
de weg was ook langer dan ik me had voorgenomen, maar ik heb toch met een goed gevoel de 
eindbestemming bereikt. 
Ik wil mijn eerste begeleider Jas Smeetsoprecht bedanken voor zijn steun en geduld tijdens dit 
afstudeertraject en voor zijn vertrouwen in mij, ook op de momenten dat ik dat zelf wat minder had. 
Eveneens bedank ik mijn tweede begeleider Leonie van de Ven voor haar kritische, frisse blik op mijn 
onderzoek en voor haar goede suggesties. 
Hierbij wil ik ook de medewerkers van Trudo bedanken voor de prettige en l'eerzame periode waarin 
ik bij hen mijn onderzoek mocht doen. Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar mijn 
afstudeerbegeleider Patriek Dagge, van wie ik veel heb ik kunnen leren, onder andere op het gebied 
van onderzoek naar doelgroepen en woonwensen, voor zijn bijdrage aan mijn afstuderen. 

In de laatste en niet de minste plaats wH ik op deze plek mijn familie en vrienden hartelijk bedanken 
voor hun steun, interesse en vriendschap tijdens mijn studie en de afstudeerperiode in het bijzonder. 
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Samenvatting 

In dit afstudeeronderzoek wordt de centrale vraag gevormd door de volgende probleemstelling: 
Wat is de meest optimale invulling voor wonen in de DriehoekStrijp 5? 

De doelstelling daarbij is het formuleren van een programma gericht op de meest passende 
doelgroepen. Om dit te bereiken worden er een aantal stappen doorlopen op drie niveaus; te weten 
op het niveau van Eindhoven, het centrumstedelijk wonen en het plangebied de Driehoek. 

In hoofdstuk 2 worden de ontwikkelingen van bevolking en huishoudens, vraag en aanbod op de 
woningmarkt en van Eindhoven als stad onderzocht. 
De verwachtingen zijn dat de bevolking van Eindhoven zal groeien naar 231.000 inwoners in de 
periode tot 2020, waarbij de één- en tweepersoonshuishoudens een groot aandeel hebben. De 
twintigers en dertigers vormden in 2006 met achtereenvolgens 22% en 36% een groot deel van de 
bevolking van het stadsdeel Centrum . Uit onderzoek blijkt dat de groep 25-34 jarigen in 2015 
prominent aanwezig zal zijn in Eindhoven, waarbij het van belang is de aantrekkingskracht op 
mensen uit deze leeftijdscategorie voldoende hoog te houden. 
Deze huishoudens zijn relatief jong en veel van hen geven de voorkeur aan centrumstedelijk wonen, 
meer dan de huishoudens boven de 45 jaar die ook een grote groei zullen doormaken. De vraag naar 
woningen in het centrumstedelijk woonmilieu is daarom ook groot. 
De Eindhovense bevolking heeft een relatief hoog opleidingsniveau. Dit houdt een positief verband 
met het aantal eenpersoonshuishoudens en de aanwezigheid van de universiteit en hogescholen. 
Mensen die gaan studeren blijken eerder zelfstandig te gaan wonen en langer een 
eenpersoonshuishouden te vormen. Alleenstaanden kiezen er vaker voor om in een stedelijk gebied 
te gaan wonen vanwege de aanwezigheid van veel voorzieningen in de directe nabijheid. Meer dan 
70% van de centrumstedelijke huishoudens is alleenstaand en ongeveer 25% bestaat uit een paar 
zonder kinderen. Deze verhoudingen zullen ook maatgevend zijn voor de Driehoek. 
Bijna de helft van de huishoudens in het centrumstedelijke milieu heeft een relatief laag netto 
huishoudinkomen. Dit vertaalt zich in de nettovraag naar woningen in het centrumstedelijke gebied 
waarbij vooral goedkope en middeldure huurwoningen worden gewenst. In de nieuwbouwprojecten 
die de concurrentie vormen voor de Driehoek zijn de woningen in deze categorie enigszins 
ondervertegenwoordigd, waardoor er goede kansen liggen in dit marktsegment. 
Eindhoven is zich sterk aan het ontwikkelen als een innovatieve kennisstad waarbij in 
samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen wordt ingezet op het 
samenbrengen van kennis, technologie, design en creativiteit in innovatieve projecten. Om bedrijven 
binnen deze sectoren aan de regio te binden, moeten hun (potentiële) medewerkers aantrekkelijke 
woonmilieus kunnen vinden in Eindhoven en omgeving. De ontwikkeling van de Driehoek moet erop 
gericht zijn om binnen dit gebied het meest aantrekkelijke centrumstedelijke woonmillieu te worden. 

Het centrumstedelijk woonmilieu is het centrale thema van hoofdstuk 3, omdat dit het woonmilieu is 
dat bij de ontwikkeling van de Driehoek wordt geambieerd. Aan de hand van literatuurbronnen is 
onderzocht welke functionele kenmerken een centrumstedelijk woonmilieu moet hebben en welke 
ruimtelijke kwaliteiten hiervoor kunnen zorgen. Uit deze kenmerken en kwaliteiten worden de 
doelgroepen vastgesteld die het meest geschikt zijn. 
De stad met haar vele openbare voorzieningen is de aangewezen plek voor face-to-face-contacten en 
sociale interactie. Dit maakt het tot de meest geschikte plaats voor actieve stedelingen die een 
uithuizige levensstijl hebben, vaak zijn dit kleine huishoudens, en voor kenniswerkers die veel 
professionele contacten onderhouden. Kenniswerkers zijn evenals leden van de creatieve klasse vaak 
vrij jonge doorstromende huishoudens, die afhankelijk zijn van kennisintensieve bedrijvigheid en een 
aantrekkelijk stedelijk woon- en leefklimaat zoeken in een gebied met een kwalitatief hoogwaardige 
woningvoorraad en veel functiemenging met wonen, werken, winkels, horeca en cultuur. Een 
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bijzondere type kenniswerkers dat voor Eindhoven van belang is, zijn de expats . Zij komen vanuit het 
buitenland voor een bepaalde periode naar Eindhoven, terwijl ze werkzaam zijn bij een 
kennisintensieve onderneming in de regio. Zij hebben belang bij een breed aanbod van 
voorzieningen voor ontmoeting en ontspanning in hun directe omgeving. 
Goede onderwijsvoorzieningen horen bij de stad en hebben een roltrapfunctie, omdat ze het middel 
zijn waarmee jonge mensen zichzelf verder kunnen ontwikkelen om een goede start in hun carrière 
te maken en te stijgen op de sociale ladder. Deze functionele eigenschap past goed bij kleine jonge 
huishoudens, zoals studenten en werkende jongeren, die als starter de woningmarkt betreden . Ze 
kiezen bewust voor een leven als fulltime stedeling en vormen daarom een belangrijke doelgroep. Ze 
zijn actief in de stad en ontwikkelen zich vaak tot creatieve kenniswerkers die een woonmilieu 
zoeken met een tolerant, cultureel klimaat waaraan ze zelfwillen bijdragen . In hun volgende 
levensfase kunnen ze overgaan naar creatieve gentrifiers die nog meer vorm willen geven aan hun 
woonomgeving en hun eigen woning, waarbij dit ook een middel is om hun creatieve productie aan 
te wenden om een stuk waardeontwikkeling te creëren, wat ook een positief effect heeft op de 
omgeving. 

Hoofdstuk 4 staat in het teken van de analyse van het plangebied de Driehoek. Het gebied ligt op een 
goede locatie binnen de ring van Eindhoven en is op veel manieren goed bereikbaar. Het 
stadscentrum is binnen enkele minuten te bereiken met de fiets of het openbaar vervoer. De 
beeldbepalende, monumentale gebouwen van de Hoge Rug en het Veemgebouw vormen letterlijk 
de ruggengraat van het gebied, zijn bijzonder karakteristiek en getuigen van de geschiedenis van het 
gebied als belangrijke industriële productielocatie . Deze gebouwen zijn beschikbaar om te worden 
herontwikkeld en ingevuld te worden met nieuwe functies. 

In hoofdstuk 5 is vervolgens het programma voor het wonen in de DriehoekStrijp S vastgesteld op 
basis van de eerdere analyses. 
Met dit programma is er een voorstel gedaan voor de herbestemming van de bestaande gebouwen, 
waarmee aangetoond is dat het mogelijk is om voor de doelgroepen studenten, jonge starters, 
doorstromers, expats, actieve stedelingen en creatieve gentrifiers in de Driehoek een passend 
woningaanbod en een aantrekkelijke woonomgeving te bieden. Er is ruimte voor verschillende 
woningtypen en combinaties van functies. 
Bij het uitwerken van het programma is gebruikt gemaakt van de eerder opgestelde profielen die de 
doelgroepen en hun woonwensen beschrijven, waarbij deze zijn gekoppeld aan de bestaande 
gebouwen en de optie voor nieuwbouw. Voor de nieuwbouw zijn een aantal aanbevelingen gedaan, 
omdat hierbij vooral vanuit het programma van eisen kan worden gewerkt. 

Ten slotte bevat hoofdstuk 6 de conclusie van het onderzoek in de vorm van de beantwoording van 
de probleemstelling en de deelvragen en enkele aanbevelingen. 
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1 Onderzoeksopzet 

1.1 Aanleiding 
Strijp Sis een van de fabrieksterreinen van Philipsin Eindhoven. Door het verplaatsen van de 
productie naar andere fabrieken komt dit tot voor enkele jaren geleden alleen voor werknemers 
toegankelijke industriële gebied beschikbaar voor herontwikkeling tot een nieuwe bestemming. 
Strijp S bevindt zich tussen het centrum van Eindhoven en de Ring. De Driehoek is het centrale 
gebied van Stri}p S. Hierin bevinden zich de Hoge Rug, het Veemgebouw en aan de rand ligt het 
Klokgebouw. Stichting Trudo, woningcorporatie te Eindhoven, heeft een overeenkomst gesloten met 
ontwikkelaar Volker Wessels om de Driehoek de komende jaren te gaan ontwikkelen tot een nieuw, 
hoogstedelijk gebied. Deze ontwikkeling zal tot ongeveer 2020 duren. Het gebied zal worden 
ingevuld met een mix van wonen, werken en recreëren. Dit zal worden gedaan door de bestaande, 
monumentale gebouwen te herbestemmen of te herontwikkelen en nieuwe gebouwen toe te 
voegen. 
Om de invulling, en dan binnen dit onderzoek op het gebied van wonen, zo goed mogelijk te kunnen 
bepalen, is het van belang dat er een analyse wordt gemaakt van de woningmarkt in Eindhoven, die 
een bruikbaar beeld biedt voor zowel de korte als de lange termijn. 
Binnen Eindhoven wordt de komende jaren een vrij groot aantal nieuwe projecten ontwikkeld. 
Wanneer dit niet zorgvuldig gepland en afgestemd wordt, ontstaat er mogelijk een overschot op de 
markt voor stedelijk wonen in Eindhoven. Het toekomstige woningaanbod in de Driehoek en de rest 
van Strijp S zal zich voor een belangrijk deel in deze markt bevinden. Daarom is het noodzakelijk om 
zo veel mogelijk onderscheidend vermogen te ontwikkelen en zo goed mogelijk in te spelen op de 
behoefte van de doelgroepen. Het doel van dit onderzoek is de gegevens te verschaffen die nodig 
zijn om dit te kunnen bereiken. 

1.2 Probleemstelling 
Als hoofdvraag voor dit onderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd: 

Wat is de meest optimale invulling voor wonen in de Driehoek 5trijp 5? 

1.3 Doelstelling 
De doelstelling luidt als volgt : 

Het formuleren van de meest optimale invulling voor wonen in de Driehoek 5trijp 5 in de vorm van een 
programma gericht op de meest passende doelgroepen. 

1.4 Onderzoeksvragen 
De probleemstelling wordt per thema en hoofdstuk verder uitgewerkt in de volgende deelvragen: 

Eindhoven: 
Hoe gaan de bevolking en de huishoudens in Eindhoven zich ontwikkelen? 
Wat zijn de belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen van de woningmarkt voor nu en de 
nabije toekomst? 
Hoe gaat de stad Eindhoven zich ontwikkelen? 
Welke invloed hebben deze stedelijke ontwikkelingen op de woningmarkt voor centrumstedelijk 
wonen? 

8 16-7-2009 



Wonen in de DriehoekStrijp 5- Afstudeeronderzoek Nick Vonk 

Centrumstedelijk wonen: 
Welke eigenschappen heeft een aantrekkelijk centrumstedelijk woonmilieu? 
Welke doelgroepen willen centrumstedelijk wonen? 
Wat zijn hun behoeften en woonwensen? 

Driehoek: 
Wat zijn de bijzondere kwaliteiten van de Driehoek? 

Programma 
Wat is de beste invulling van het woonprogramma voor de Driehoek? 

De antwoorden op deze onderzoeksvragen dragen bij aan het beantwoorden van de 
probleemstelling en doelstelling van dit onderzoek zoals deze eerder benoemd zijn. 

1.5 Afbakening 
Strijp S wordt een gebied met een centrumstedelijk woonmi,lieu. Dat is een belangrijk kenmerk van 
de ontwikkelingsplannen. Deze eigenschap van het gebied wordt daarom als vastliggende informatie 
meegenomen in dit onderzoek. 

1.6 Onderzoeksmodel 
Het onderzoeksmodel ziet er als volgt uit: 

Analyse in drie delen 

Eindhoven 

Bevolking en huishoudens 
Bouwprogramma en woningmarkt 
Ontwikkeling van Eindhoven 

Centrumstedelijk wonen 

Eigenschappen van het 
centrumstedelijke woonmilieu 
voor stedelijke doelgroepen 

Driehoek 

Kwaliteiten en 
onderscheidende 
eigenschappen 

: .................•.......•.. .......................................................................... . : 

} 
} 

................................................................. 
: Uitkomst : 

Inzicht in de 
ontwikkelingen op de 

Eindhovense 
woningmarkt 
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1. 7 Onderzoeksopbouw 
Het onderzoek is gericht op de ontwikkeling van de DriehoekStrijp S tot een nieuw stedelijk 
woongebied . BinnenStrijp S gaat de Driehoek het creatieve hart vormen, compleet met alle 
kenmerken en eigenschappen die daarbij horen. Dat is een van de ambities die in de plannen is 
opgenomen. Deze vormt dan ook een uitgangspunt binnen dit onderzoek. 
Om de gebiedsgerichtheid van het onderzoek te kunnen waarborgen, is het onderzoek opgebouwd 
uit drie hoofddelen die ieder een bepaald gebiedsniveau omvatten waarop de ontwikkelingen die 
van belang zijn voor de Driehoek zich voordoen . 
Het eerste deel omvat de demografisehe en sociale ontwikkelingen die zich op het niveau van de stad 
Eindhoven voordoen. Binnen dit deel wordt ook op bepaalde punten een vergelijking gemaakt met 
landelijke trends om te kunnen bepalen hoe Eindhoven zich verhoudt tot het landelijke niveau. 
Dit deel van het onderzoek bestaat voornamelijk uit de analyse van bestaande, kwantitatieve 
onderzoeken, prognoses en rapporten waarin vooral in cijfermatige zin uitspraken worden gedaan 
over onder andere de bevolking, de woningbehoefte, de woningvoorraad en andere zaken die 
bepalend zijn voor de vraag en het aanbod op de woningmarkt. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat het slechts mogelijk is om een zinnige cijfermatige analyse te 
geven die bruikbaar is voor een periode van maximaal ongeveer tien jaar in de toekomst. De 
ontwikkelingen binnen het gebied Strijp S zullen echter pas volledig voltooid zijn op een moment 
waarover in deze kwantitatieve analyse geen uitspraak gedaan kan worden. Vervolgens moet het 
gebied dan ook nog enige decennia volwaardig en optimaal als woonmilieu gaan functioneren. 
Om deze reden is er nog verder onderzoek nodig dat een beeld kan verschaffen over de 
ontwikkelingen op de lange termijn. Daarvoor is er meer aandacht in het tweede deel van het 
onderzoek. Dit deel heeft als centrale thema het wonen op het centrumstedelijke niveau. De focus 
zalliggen op de aanwezigheid van doelgroepen in de stedelijke regio en op de voorzieningen en 
kwaliteiten die in het gebied reeds aanwezig zijn of nog moeten worden ontwikkeld . 
Het beschrijft de ingrediënten die nodig zijn voor een succesvol centrumstedelijk woonmilieu en er 
wordt aangegeven hoe het hiermee in Eindhoven gesteld is. De conclusie van dit onderzoeksdeel 
bestaat uit een overzicht van de doelgroepen waarop de Driehoek als centrumstedelijk woongebied 
moet worden afgestemd. 
Het de1rde deel omvat het niveau van de Driehoek zelf. Hierin worden de kenmerken en 
eigenschappen van het plangebied omschreven. Dit omvat een analyse van de gebouwen die 
herontwikkeld worden, de voorzieningen die zich in en nabij het gebied bevinden en de ligging en 
relaties ten opzichte van de bestaande stad. 
Het laatste hoofdstuk bestaat uit het advies aan Trudo over de invulling van het programma. 
Hierin zullen de belangrijkste conclusies uit de onderzoeksdelen met elkaar in verband worden 
gebracht, waaruit de strategieën volgen waarmee de meest optimale invulling voor het wonen in de 
DriehoekStrijp S kan worden bepaald. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan over de producten 
en diensten waarmee dit het beste kan worden bereikt in de vorm van een advies aan Trudo. 

1.8 Relevantie 
De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek bestaat uit het vinden van het meest optimale 
woningprogramma voor de Driehoek dat wordt afgestemd op de wensen van de meest geschikte 
doelgroepen en waarbij rekening gehouden wordt met de situatie op de centrumstedelijke 
woningmarkt van Eindhoven. Groepen mensen en sociale en economische omstandigheden vormen 
een belangrijk deel van dit onderzoek. 
De wetenschappelijke relevantie bevindt zich in het onderzoek naar de woningmarkt en het met 
elkaar in verband brengen van de verschillende theorieën met betrekking tot centrumstedelijk 
wonen . 
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2 Eindhoven 

In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van de ontwikkelingen op het niveau van de stad 
Eindhoven die van belang zijn voor de ontwikkeling van de Driehoek. 
In de eerste paragraaf wordt gekeken naar de bevolking en de huishoudens en hoe deze zich volgens 
de prognoses zullen gaan ontwikkelen. Deze huishoudensontwikkeling is bepalend voor de 
toekomstige vraag naar woningen. In de tweede paragraaf wordt de Eindhovense woningmarkt 
beschouwd, waarin wordt ingegaan op de woningvoorraad en het bouwprogramma. In paragraaf 
wordt een analyse gemaakt van de potentiële concurrentie voor het woningaanbod in de Driehoek. 
De vierde paragraaf gaat in op de ontwikkeling van Eindhoven als stad en welke rol de woningmarkt 
hierin speelt. 

2.1 Bevolking en huishoudens 

2.1.1 Bevolkingsprognose Eindhoven 

In deze paragraaf worden de cijfers van de bevolkingsprognose van de gemeente Eindhoven 
bekeken. Hierin is te zien welke bevolkingsantwikkelingen worden verwacht in de periode tot 2020. 
Allereerst het totaal aantal inwoners. Op 1 januari 2008 telde Eindhoven 210.353 inwoners1

, wat 
Eindhoven tot de vijfde stad van Nederland maakt. Er wordt een stijging verwacht naar 231.000 
inwoners in 20202

. 

Uit een recente publicatie blijkt dat de BiO-bevolkingsprognose van de gemeente Eindhoven voor de 
periode tot 2010 uitgaat van een bevolkingstoename van 6.500 personen, vooral op basis van de 
toename van het aantal woningen. 3 Deze toename ligt dus hoger dan de eerdere verwachtingen 
gebaseerd op de Primos prognose, omdat de gemeente de woningvoorraad als uitgangspunt voor 
hun prognose neemt. DePrimos prognose 2007 voorspelt voor 2020 een inwoneraantal van 218.926. 

VolgensdePrimos prognose 2007 blijft de groep kinderen tot en met 14 jaar tot 2020 vrijwel, 
constant. De groep van 15-29 jaar vertoont de grootste toename, ongeveer 9%. Voor de 
bevolkingsgroep van 30-44 jaar wordt met 9% de grootste afname verwacht. De voorgaande Primos 
prognose ging nog uit van een afname van alle drie de groepen tot en met 44 jaar en dan vooral de 
groep 15-29 jarigen in de periode 2010-2020, terwijl deze groep nu duidelijk zal groeien. 
De bevolkingsgroepen met een ·leeftijd vanaf 45 jaar zullen volgensdePrimos prognose gaan 
toenemen. In 2020 zal de groep van 45-64 jaar met 9% toegenomen zijn ten opzichte van 2006. De 
bevolkingsgroep 65-74 jarigen zal in de periode tot 2010 licht afnemen om vervolgens in de periode 
tot 2020 een sterke stijging door te maken tot ongeveer 16% boven het niveau van 2006. De groep 
senioren van 75 jaar en ouder zal vrij constant groeien over de periode 2006-2020 met in totaal17%. 
Bij beschouwing van de procentuele verdeling van de bevolkingsprognose naar leeftijd in 2020 voor 
Eindhoven in vergelijking met de gebieden op hogere schaalniveaus blijkt dat binnen de gemeente 
Eindhoven de bevolkingsgroepen van 30-44 jaar en 15-29 jaar groter zijn dan gemiddeld in de SRE
regio, Noord-Brabant en Nederland. Vooral de groep van 30-44 jaar is duidelijk groter. Hetzelfde 
beeld wordt ook geconstateerd in de Atlas voor gemeenten. In 2015 zal de groep 25-34 jarigen 
prominent aanwezig zijn in Eindhoven .4 Volgens ditzelfde onderzoek is de aantrekkingskracht op 

1 
Bron: Kerncijfers 2008- Bevolking, gemeente Eindhoven. 

2 
Bron: Bevolkingsprognose 2008-2028, bureau Bestuursinformatie en Onderzoek, gemeente Eindhoven, 2008. 

3 
Bron : De aantrekkelijke stad- Demografie en mi·gratie in Eindhoven; Harry ten Caten; gemeente Eindhoven, 

2007. 
4 Bron : Nederland in 2015, Bouwstenen voor een toekomstverkenning; RiGO Research en Advies en Stichting 
Atlas voor gemeenten; 2006. 
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mensen uit deze leeftijdscategorie een stuk lager. Blijkbaar heeft Eindhoven moeite om deze groep 
vast te houden. 
Daarentegen vormen de twintigers en dertigers in 2006 met achtereenvolgens 22% en 36% een groot 
deel van de bevolking van het stadsdeel Centrum. 5 

De bevolkingsgroepen van 45-64 jaar en 65-74 jaar hebben een kleiner aandeel dan gemiddeld in de 
regio en het land. Bij deze cijfers valt overigens op datdeSRE-regio qua bevolkingsantwikkeling een 
goede afspiegeling is voor de gehele provincie Noord-Brabant, aangezien de aandelen van de 
bevolkingsgroepen onderling nooit meer dan enkele tienden van procentpunten afwijken. De 
oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat de regio Eindhoven de grootste agglomeratie binnen Noord
Brabant is. 
Het aantal mensen met een niet-Nederlandseetniciteit in Eindhoven neemt, wat sterker dan 
gemiddeld in Nederland, toe; van 26,1% in 2005 naar 27,5% in 2008. 

2.1.2 Huishoudensontwikkeling Eindhoven 

Op 1 januari 2008 bedroeg het aantal huishoudens in Eindhoven 104.7956
• Volgens de gemeentelijke 

basisadministratie van de gemeente Eindhoven bewoonden zij samen 94.090 adressen7
• In de 

prognose wordt verwacht dat het aantal' woningen toeneemt tot 109.883 in 2020. 
Eindhoven kende in 2008 relatief veel eenpersoonshuishoudens en weinig huishoudens met kinderen 
ten opzichte van gebieden op hogere schaalniveaus, respectievelijk 45,0% en 27,1% van het totale 
aantal huishoudens.8 Deze polarisatie zal zich volgens de Primos prognose9 in de periode tot 2020 
nog enigszins doorzetten. Bijna de helft, 47,6%, van de huishoudens zal dan uit alleenstaanden 
bestaan, 18,9% uit 
samenwonenden met kinderen 
en 6,5% uit eenoudergezinnen. 
Eindhoven steekt hiermee 
duidelijk af tegenover de hogere 
schaalniveaus. De 
eenpersoonshuishoudens maken 
de grootste groei. 
Het aandeel samenwonenden 
zonder kinderen zallicht 
afnemen tot 26,3% van het 
totaal. 
Het SRE heeft ook onderzoek 
gedaan naar de 
huishoudensamenstelling 
binnen een bepaald 
woonmilieu .10 Hieruit blijkt dat 
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Figuur 2.1 Huishoudensontwikkeling 2006-2020 naar leeftijd in 
Eindhoven volgens de Primos prognose 2007. 

binnen het centrumstedelijke gebied van Eindhoven in 2005 reeds 58% van de huishoudens uit één 
alleenstaande persoon en 29% uit twee personen zonder kinderen bestond. 

5 
Bron: De aantrekkelijke stad- Demografie en migratie in Eindhoven; Harry ten Caten; gemeente Eindhoven, 

2007. 
6 

Bron: CBS Statline- Regionale Kerncijfers Nederland; laatst geraadpleegd 27-05-2009. 
7 

Bron: Kerncijfers 2008- Bevolking, gemeente Eindhoven. Er bestaat een significant verschil tussen het aantal 
huishoudens volgens CBS en het aantal adressen volgens de gemeente Eindhoven. Navraag bij de gemeente 
Eindhoven heeft geleerd dat dit wordt veroorzaa kt door meerdere huishoudens die hetzelfde adres bewonen, 
zoals het geval is in studentenhuizen. 
8 

Bron: CBS Statline- Regionale Kerncijfers Nederland; laatst geraadpleegd 27-05-2009. 
9 

Bron: Primos prognose 2007, via primos.abfresearch .nl; laatst geraadpleegd 27-05-2009. 
10 

Bron: Toekomstverkenning huishoudens in Eindhoven, centrumstedelijk woonmilieu; 
www.sre-wmo.databank.nl 
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De immer doorzettende effecten van de vergrijzing lijken volgens de prognoses in Eindhoven relatief 
mee te vallen. Eindhoven heeft in 2020 een hoger aandeel huishoudens in de leeftijd van 15-29 en 
30-44 jaar (samen 46,2%) dan het landelijke gemiddelde (35,5%). Het aandeel van de huishoudens 
met een leeftijd van 45 jaar en hoger ligt vanzelfsprekend lager dan gemiddeld, te weten enkele 
procentpunten per leeftijdscategorie. 
Het aantal huishoudens tot 44 jaar neemt licht toe in de periode tot 2020 en het aantal huishoudens 
van 45 jaar en ouder neemt meer toe, namelijk met 13,9%. De gemeente Eindhoven heeft zelf ook de 
verwachting dat het aantal jonge alleenstaanden min of meer constant zal blijven en dat het aantal 
middelbare en oudere alleenstaanden behoorlijk zal groeien 11

• Dit proces doet zich zoals vastgesteld 
op de hogere schaalniveaus sterker voor dan in de gemeente Eindhoven. In figuur 2.1 is te zien hoe 
de verdeling naar leeftijd van de huishoudens in Eindhoven in de periode tot 2020 zal zijn. De twee 
grootste leeftijdsgroepen zijn de huishoudens van 45 tot 64 jaar met 33.945 en van 30-44 jaar met 
28.138 huishoudens in 2020. 

2.1.3 Migratie Nederland en Eindhoven 

De ontwikkelingen in de buitenlandse migratie zijn sterk bepalend voor de bevolkingsontwikkeling. 
Binnen de nationale prognoses vormt dit tevens het meest onzekere deel. De afgelopen decennia 
hebben geleerd dat de buitenlandse migratie door allerlei oorzaken sterk kan variëren en daardoor 
onzeker en moeilijk te voorspellen is. 
Zo is het aantal emigranten tussen 2001 en 2004 sterk gestegen. In 2004 werd met 111.000 
emigranten voor heel Nederland het hoogste niveau ooit bereikt. Het CBS verklaart dit vanuit een 
stijgende remigratie van a'llochtonen en een stijgende emigratie van autochtonen. Een mogelijke 
oorzaak voor de stijgende remigratie is het verslechterde woon- en werkklimaat voor allochtonen. De 
stijgende emigratie van autochtonen kan voor rekening komen van de slechte economische situatie 
in Nederland en door de krappe woningmarkt. Hierdoor verhuizen veel mensen naar België en 
Duitsland, waar de woningprijzen de afgelopen jaren veel minder sterk zijn gestegen dan in 
Nederland. 
Op grond van de ontwikkelingen van het emigratiecijfer in de afgelopen jaren, wordt verwacht dat 
voor de komende jaren 14 à 15% van de Nederlandse emigranten afkomstig is uit Noord-Brabant. In 
de Primos prognose 2005 wordt uitgegaan van 155.000 emigranten uit Noord-Brabant in de periode 
van 2005 tot 2015. Omdat daarnaast de immigratieprognose verlaagd is, is de verwachting ten 
aanzien van het buitenlands migratiesaldo van Noord-Brabant voor de komende tien jaar verlaagd 
van +21.000 naar -28.000. 
De afgelopen jaren is gebleken dat de migratiestromen de voornaamste factor zijn geweest voor de 
bevolkingsantwikkeling in de gemeente Eindhoven, omdat deze een grotere bijdrage leveren dan de 
natuurlijke groei. Na 1988 kent Eindhoven een positief migratiesaldo. Hoewel de migratiecijfers een 
grillig verloop kennen, heeft de afdeling BiO van de gemeente Eindhoven een uitspraak over de 
toekomstige migratie proberen te doen aan de hand van de resultaten van 2005.12 

In onderstaande tabel zijn de verhuisbewegingen rond Eindhoven voor 2005 beknopt samengevat. 

2005 Naar Eindhoven Uit Eindhoven Saldo 
Regio 3.700 3.900 -200 
Overig Nederland 5.600 5.000 +600 
Buitenland 2.350 1.800 +550 
Totaal 11.650 10.700 +950 

Het blijkt dat er als gevolg van migratie in Eindhoven in 2005 950 inwoners bij zijn gekomen. Dit 
aantal heeft de grootste bijdrage geleverd aan de toename van de bevolking in 2005. Het natuurlijke 

11 Bron: Kerncijfers 2005 bevolking- gemeente Eindhoven. 
12 

Bron: concepttekst 'De demografische staat van Eindhoven', Harry ten Caten; gemeente Eindhoven, afdeling 
Bestuursinformatie en Onderzoek. 
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saldo schommelt sinds 2000 namelijk rond de 500. Over 2004 was het migratiesaldo nog 141 en het 

geboorteoverschot 457.13 Dit verschil met de situatie in 2005 illustreert nog eens dat de migratie een 

grillig verloop kent. In de jaren 1998-2003 lag het migratiesaldo wel beduidend hoger, grofweg rond 

de 1.000 personen. 

Het buitenlands migratiesaldo voor Eindhoven was positief in 2005 en weerspreekt daarmee de 
negatieve prognose voor de provincie voor de komende tien jaar. Er kan gesteld worden dat 

Eindhoven voor buitenlanders een aantrekkelijke plaats vormt om zich te vestigen. 

Wanneer aan de hand van gegevens van het CBS14 nauwkeuriger wordt gekeken naar immigratie, 
dan blijkt dat in 2006 60% (1.652 van 2.736) van de immigranten naar Eindhoven een westers 

geboorteland heeft. 

Kans: Eindhoven vormt nu reeds een aantrekkelijke plaats voor zowel westerse als niet-westerse 
migranten. Trudo moet dit gegeven benutten en zich mede richten op mensen uit deze doelgroep 
die een centrumstedelijk woonmilieu verkiezen. 

In onderstaande figuur is het verloop van de afkomst van de Eindhovense immigranten te zien . 
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Figuur 2.2 Immigratie naar geboorteland in Eindhoven, in de periode 1995-2006, bron: CBS 

Naast deze gemeentegrensoverschrijdende verhuizingen kende Eindhoven in 200515 ook nog een 
groot aantal van 16.943 binnengemeentelijke verhuizingen, deze spelen vanzelfsprekend geen rol bi~ 

de bevolkingsontwikkeling. Wanneer deze huishoudens nader bekeken worden, blijkt dat 10.931 
huishoudens, dus 65%, een eenpersoonshuishouden zijn . Dit geeft wel aan dat de mobiliteit binnen 

Eindhoven groot is en dat men dus binnen Eindhoven relatief gemakkelijk verhuist vanwege 
demografische motieven of woonmotieven en dat het vooral de eenpersoonshuishoudens zijn die 

relatief veel verhuizen. 

13 Bron: Kerncijfers 2005 - bevolking, via website gemeente Eindhoven. 
14 Bron: CBS Statline. 
15 Voor de binnengemeentelijke verhuizingen in Eindhoven heeft het CBS in juni 2007 nog geen gegevens van 
2006 beschikbaar. Het is waarschijnlijk dat dit aantal ook in 2006 weer rond de 17.000 lag, aangezien de 
waarde al een aantal jaren redelijk stabiel is. 
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Van het totaal aantal verhuizende huishoudens heeft 56% een leeftijd van 20 tot en met 40 jaar. 

Kans: Kleine hijishoudens verhuizen relatief vaak en makkelijk binnen Eindhoven. Deze groep zal 
dus eerder geneigd zijn naar een nieuw woongebied te verhuizen. Omdat deze kleine 
huishoudens ook goed passen in een centrumstedelijk woonmilieu, moeten zij de belangrijkste 
doelgroep vormen. 

2.1.4 Vergelijking huishoudens Eindhoven met andere steden 

Om de huishoudensontwikkelingen voor Eindhoven af te zetten tegen de ontwikkelingen elders om 
vast te stellen in welk perspectief deze moeten worden bezien, is de vergelijking gemaakt met een 
aantal andere steden in Nederland. Hiervoor zijn de twee grote randstadgemeenten Rotterdam en 
Utrecht, de Brabantse steden 's-Hertogenbosch en Tilburg en als 'buitenstaander' Nijmegen gebruikt. 
Ten eerste de huishoudenssamenstelling in 2006. De twee Randstadgemeenten kennen het hoogste 
percentage alleenstaanden, namelijk ongeveer 50%. Bij de andere twee Brabantse gemeenten ligt dit 
percentage rond de 40%. Voor wat betreft de samenwonenden met kinderen, het andere uiterste 
huishoudenstype, valt te zien dat in de Randstadgemeenten met een kleine 19% duidelijk lager ligt 
dan in de Brabantse steden met ongeveer 26%. Opvallend is dat de kleinere stad Nijmegen meer 
overeenkomsten heeft met de Randstadgemeenten dan met de Brabantse steden. 
Eindhoven neemt een merkwaardige positie in: er zijn met 45% meer alleenstaanden dan in de 
andere Brabantse steden, maar minder dan in de Randstad. Ook zijn er met 21% minder gezinnen 
met kinderen, maar meer dan in de Randstad. Het aandeel samenwonenden zonder k·inderen 
bevindt zich met 27% op het zelfde niveau als in 's-Hertogenbosch en Tilburg. 
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Figuur 2.3 Huishoudensprognose naar samenstelling in 2006 en 2020 
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Dan de prognose voor 2020. De effecten van de individualisering zijn in alle cijfers zichtbaar. Het 
aantal alleenstaanden neemt verder toe en het aantal gezinnen met kinderen neemt af. Wat verder 
meteen opvalt, is dat Tilburg en Eindhoven grote overeenkomsten vertonen in hun toekomstige 
huishoudenssamenstelling. Bij beide bestaat 49% van de huishoudens uit alleenstaanden, en 
ongeveer 19% en 24% uit samenwonenden respectievelijk met en zonder kinderen. In de twee 
Randstadgemeenten bestaat meer dan de helft, zelfs 59% van de huishoudens in Utrecht, uit 
alleenstaanden. Eindhoven zit volgens de prognoses voor 2020, samen met Tilburg, tussen de 
Randstadgemeenten en 's-Hertogenbosch in. Wat bij 's-Hertogenbosch nog opvalt, is het gemiddeld 
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hoge aandeel gezinnen en het lagere aandeel alleenstaanden. De cijfers voor Nijmegen komen 
overigens sterk overeen met die van Utrecht. Nijmegen is dus qua samenstelling van de huishoudens 
volledig tegengesteld aan 's-Hertogenbosch. Eindhoven bevindt zich tussen deze twee ui,tersten in, 
wat een relatief goede menging van de huishoudenstypes binnen de stad impliceert. 
Wanneer er wordt gekeken naar de verdeling van de huishoudens naar leeftijd in 2004, vertoont 
Eindhoven grote overeenkomsten met Rotterdam . Beiden hebben ongeveer 19% van de 
huishoudens in de leeftijd van 15-29 jaar, 30% van 30-44 jaar en 29% van 45-64 jaar. Ook de 
aandelen van de 65-plussers ontlopen elkaar weinig. Tilburg heeft vergelijkbare cijfers. Bij de andere 
steden is het opvallend dat 's-Hertogenbosch met 14% en Utrecht met bijna 29% achtereenvolgens 
relatief weinig en veel huishoudens in de leeftijd van 15-29 jaar hebben. Daarmee is Utrecht een erg 
jonge gemeente. 
Voor 2020 blijven de overeenkomsten tussen Eindhoven, Rotterdam en Tilburg grotendeels in stand. 
Het blijven daarmee relatief jonge gemeenten in een vergrijzend Nederland. Voor Utrecht en ook 
Nijmegen gaat dit nog sterker op. 

2.1.5 Deelconclusie 

Naar aanleiding van de informatie in dit hoofdstuk kan het volgende worden geconcludeerd: 
VolgensdePrimos huishoudensprognose zal in 2020 47,6% van de huishoudens in Eindhoven 
uit één persoon bestaan. Absoluut gezien betreft dit 53 .325 huishoudens. Samenwonenden 
met kinderen vormen 18,9% van het totaal; te weten 21.226 huishoudens. Samenwonend 
zonder kinderen zijn 29.531 huishoudens. In 2010 zal 72,4% van de huishoudens in 
Eindhoven uit aUeenstaanden of twee samenwonenden bestaan. In 2020 zal dit 73,9% zijn. 
Het aandeel kleine huishoudens lijkt zich derhalve vanaf 2010 te stabiliseren. 

Absoluut. [hutl houdens], 2020 - Geme n : Eindhoven 

Onderwerpen • Hh. sam10nwonand met kind totaal huishoudens O prognose 

• Hh. al~enstaanden totaal • Hh. snmenwonand zond~u kind totaal 

• Hh. 1-ouder totaal O Hh. overig totaal 

· P I 1 

Figuur 2.4 Huishoudens in 2020 naar samenstelling in Eindhoven 
volgensdePrimos prognose 2007. 

In 2020 heeft Eindhoven volgens dePrimos prognose op een totaal van 112.125 huishoudens 
23.658 huishoudens in de leeftijd van 15-29 jaar, 28.138 huishoudens in de leeftijd van 30-44 
jaar, 33 .945 huishoudens in de leeftijd van 45-64 jaar, 13.329 huishoudens in de leeftijd van 
65-74 jaar en 13.055 huishoudens met een leeftijd van 75 jaar en ouder. 
De jongere bevolkingsgroepen zullen in 2020 in Eindhoven een groter aandeel hebben dan 
gemiddeld in Nederland. Eindhoven zal, ondanks de ontgroening en vergrijzing die er in 
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Nederland als geheel plaatsvindt, nog een relatief jonge bevolking kennen. Dit geldt ook voor 
de gemeenten Tilburg en Rotterdam. 
De twintigers en dertigers blijken in Eindhoven in het stadsdeel Centrum duidelijk 
oververtegenwoordigd te zijn. 
Het relatief hoge opleidingsniveau van de Eindhovense bevolking houdt een positief verband 
met het aantal eenpersoonshuishoudens. Mensen die gaan studeren blijken eerder 
ze tfstandig te gaan wonen en langer een eenpersoonshuishouden te vormen. Alleenstaanden 
kiezen er vaker voor om in een stedelijk gebied te gaan wonen vanwege de aanwezigheid van 
veel voorzieningen in de directe nabijheid. 
Ten opzichte van de twee buursteden Tilburg en 's-Hertogenbosch kende Eindhoven reeds in 
2004 naar verhouding meer alleenstaande huishoudens en minder gezinnen met kinderen. 
Voor 2020 zal deze huishoudensverdunning zich verder doorzetten, weliswaar minder sterk 
dan in de Randstad. De huishoudensamenstelling van Eindhoven zal hierdoor een duidelijk 
stedelijk karakter hebben. In vergelijking met de gemeenten in de Randstad zal de 
samenstelling in Eindhoven minder eenzijdig zijn doordat het aandeel gezinnen met kinderen 
met 19% nog steeds substantieel is . 
Na beschouwing van de migratiecijfers kan gesteld worden dat Eindhoven een aantrekkelijke 
plaats vormt voor buitenlanders om zich te vestigen. Van de migranten is 58% van westerse 
afkomst. Hoewel deze een grillig karakter heeft, lijkt de bijdrage van de migratie aan de 
bevolkingsantwikkeling relatief groot. 
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2.2 Woningmarkt 
In deze paragraaf wordt aan de hand van de verhuisgeneigdheid de vraag naar centrumstedelijk 
wonen bepaald. Ook wordt er een analyse gemaakt van de woningen die gewenst zijn . In combinatie 
met een analyse van de bestaande woningvoorraad, het bouwprogramma en de 
woningbouwscenario's van het SRE wordt een beeld geschetst van de woningmarkt in Eindhoven. 
Hieruit volgt een conclusie waarin aangegeven wordt wat een nieuw centrumstedelijk woongebied 
zou moeten toevoegen aan de Eindhovense woningmarkt. 

2.2.1 Verhuisgeneigdheid 

In het tweejaarlijkse SRE-woningmarktonderzoek16 is er onderzoek gedaan naar de 
verhuisgeneigdheid binnen de regio Eindhoven oftewel Zuidoost-Brabant. De afdeling BiO van de 
gemeente Eindhoven heeft de resultaten hieruit verder toegespitst op Eindhoven;17 dit is de 
belangrijkste bron voor de komende paragrafen. 
De cijfers hebben betrekking op de periode 2005-2010. 

Uit het onderzoek blijkt dat binnen vijf jaar 32% van de huishoudens wil doorstromen naar een 
andere woning. Dit aandeel is in de afgelopen tien jaar redelijk constant gebleven. Daarnaast blijkt 
dat 69% van de inwonenden van 18 jaar of ouder zelfstandig wil gaan wonen. Verhoudingsgewijs 
binnen de eigen doelgroep zijn de verhuisgeneigde starters groter dan de doorstromers, maar 
getalsmatig zijn de doorstromende huishoudens logischerwijs in de meerderheid. 
De onderstaande figuur geeft de verdeling van de woningzoekende verhuisgeneigden naar status 
weer. De semi-starters bestaan uit huishoudens die eerder zelfstandig hebben gewoond, maar na 
doorstroming geen woning achterlaten, zoals na een scheiding. 

Woningzoekenden naar status 

doorstromer 
65% 

semi-starter 
12% 

Figuur 2.5 Woningzoekenden naar status in Eindhoven. Bron: BiD
rapport Woonmilieus in Eindhoven. 

Het aandeel starters is relatief groot. Dit geeft een druk op de woningmarkt van de starters, die door 
gestegen prijzen moeilijker aan een zelfstandige woning kunnen geraken. 

De gemeente Eindhoven heeft berekend dat de verhuisgeneigdheid resulteert in ongeveer 30.000 
Eindhovense huishoudens en startende huishoudens die een woning in Eindhoven zoeken. Vanuit de 

16 
Bron: Woningmarktonderzoek SRE 2005-2006; Wonen in Zuidoost-Brabant : nu en straks; Deel1: 

Hoofdrapport; Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 2006. 
17 

Bron: Woonmilieus in Eindhoven, BiG-rapport 1060, samenstelling drs. J. Vriens, gemeente Eindhoven, 2007. 
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regio zoeken 3.330 huishoudens een woning in Eindhoven, wat samen met de vraag vanuit 
Eindhoven zelf de totale vraag op 33.980 woningzoekende huishoudens brengt. 

In het SRE-onderzoek is geen rekening gehouden met huishoudens van buiten de regio die zich willen 
vestigen in Zuidoost-Brabant. Het binnenlands migratiesaldo voor Zuidoost-Brabant is in 2003 en 
2004 evenwel teruggezakt naar 0, dus het aantal vertrekkers en vestigers heft elkaar kwantitatief 
gezien op. Mede onder invloed van het Rijksbeleid is in deze zelfde periode het buitenlands 
migratiesaldo teruggelopen naar bijna 0. 
Voor de analyse op het niveau van de regio heeft de migratie dus weinig invloed op de totalen. 
Voor Eindhoven afzonderlijk is dit anders. Uit de migratiecijfers blijkt dat Eindhoven de afgelopen 
jaren wel steeds positieve migratiesaldi heeft gehad. De gemeente Eindhoven kan gezien worden als 
een trekker binnen Zuidoost-Brabant. Daarom moet er voor Eindhoven rekening gehouden worden 
met een extra migratiecomponent die bepalend is binnen de vraag op de woningmarkt. Hierbij moet 
gedacht worden aan bijvoorbeeld expats die de voorkeur geven aan Eindhoven als woonplaats. Dit is 
een aanvullende vraag en deze is verder niet meegenomen in de cijfers in dit !hoofdstuk. 

Kans: De woningmarkt voor starters in Eindhoven staat onder druk. Daarnaast is Eindhoven een 
trekker voor expats. Dit zijn doelgroepen waarop Trudo zich kan richten. 

2.2.2 Woningzoekenden 

Uit het SRE-woningmarktonderzoek blijkt dat 23% van de verhuisgeneigden in de regio Eindhoven in 
een centrumstedelijk woonmilieu wenst te wonen; dit zijn 7.940 huishoudens. 
Hierin wordt geen onderscheid gemaakt naar doorstromers en starters. Daarom wordt er in deze 
analyse vanuit gegaan dat deze volgens de eerder genoemde verhoudingen verdeeld zijn. 

De woningzoekenden met een voorkeur voor de stedelijke woonmilieus zijn gemiddeld jonger dan 
diegenen met een voorkeur voor de kleinstedelijke en landelijke woonmilieus. Van de 
verhuisgeneigden die centrumstedelijk willen wonen, is SS% jonger dan 3S jaar en 27% van hen is 
tussen 3S en S4 jaar; 18% is SS jaar of ouder. Dit blijkt uit de onderstaande diagrammen, waarin de 
woningzoekenden die centrumstedelijk wensen te wonen worden vergeleken met de totale groep 
woningzoekenden. 

Woningzoekenden SRE met wens 
centrumstedelijk woonmilieu naar 

leeftijd 

55-64 >65 jaar; 

jaar; 
28% 

5% 

<35 jaar; 
SS% 

Figuur 2.6 en 2. 7 Woningzoekenden SRE naar leeftijd 
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Woningzoekenden SRE totaal naar 
leeftijd 

>65 jaar; 

55-64 
12% 

jaar; 28% 

<35 jaar; 
49% 
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Hun toekomstige huishoudensamenstelling is gemiddeld kleiner, omdat het voornamelijk de een- en 
tweepersoonshuishoudens zijn die rinde centrumstedelijke en de kleinstedelijke woonmilieus wensen 
te wonen . De gezinnen hebben duidelijk minder belangstelling voor deze milieus, aangezien 61% van 
de huishoudens die centrumstedelijk willen wonen uit één persoon en 26% uit twee personen 
bestaat. 

Woningzoekende huishoudens 
Eindhoven met wens centrumstedelijk 

woonmilieu naar 
huishoudenssamenstelling 

• één-persoons 
huishouden 

• twee
persoons 
huishouden 

• gezin 

Woningzoekenden SRE totaal naar 
huishoudenssamenstelling 

• één-persoons 
huishouden 

• twee
persoons 
huishouden 

• gezin 

Figuur 2.8 en 2.9 Woningzoekenden Eindhoven en SRE naar huishoudenssamenstelling 

Gelet op het inkomen van de woningzoekenden met de voorkeur voor het centrumstedelijk 
woonmilieu, blijkt dat bijna de helft tot de laagste inkomensgroep behoort. Het aandeel van de 
laagste inkomensgroep ligt boven het gemiddelde van deze groep voor heel Eindhoven (35%). Het 
aandeel van de middengroep (1.826- 3.000 euro) ligt lager dan gemiddeld, te weten 31% tegenover 
40%. Dit is te verklaren vanuit de constatering dat vooral de kleine en jongere huishoudens een 
woning zoeken in het centrumstedelijk woonmilieu. Een groot deel is bezig hun professionele en 
wooncarrière te starten en heeft daarom een laag inkomen. 
Daarbij valt wel op dat deze middengroep binnen de woningzoekende huishoudens een groter 
aandeel heeft dan in de huidige huishoudenssamenstelling. 

Woningzoekende huishoudens met 
wens centrumstedelijk woonmilieu 

Eindhoven naar netto huishoudinkomen 

.< € 1.250 

• € 1.251 - 1.825 

€ 1.826 - 3.000 .> € 3.000 

Huidige huishoudens centrumstedelijk 
woonmilieu Eindhoven naar netto 

huishoudinkomen 

.< € 1.250 

• € 1.251- 1.825 

€ 1.826- 3.000 .> € 3.000 

Figuur 2.10 en 2.11 Woningzoekenden en huishoudens centrumstedelijk woonmilieu naar huishoudinkomen 

20 16-7-2009 



Wonen in de DriehoekStrijp S- Afstudeeronderzoek Nick Vonk 

Kans: De belangrijkste doelgroepen voor centrumstedelijk wonen, zijn de huishoudens jonger dan 
35 jaar en van 35-54 jaar. Dit zijn voor het overgro-te deel de één- en tweepersoonshuishoudens 
met een lager dan gemiddeld inkomen. Op deze huishoudens moet Trudo zich richten met het 
woningaanbod in de Driehoek. 

2.2.3 Woningvraag 

In haar woningmarktonderzoek heeft het SRE ook onderzoek gedaan naar de sector, het type, de 
grootte en de prijsklasse van de woningen die worden gewenst. In de volgende figuren is het 
resultaat hiervan weergegeven voor de woningzoekenden in die in een centrumstedelijk woonmilieu 
wensen te wonen. 

Vraag naar sector en prijsklasse bij centrumstedelijk wonen 

• huur goedkoop 

• huur middelduur 

• huur duur 

• koop goedkoop 

• koop middelduur 

• koop duur 

Vraag naar sector, type en grootte bij centrumstedelijk wonen 

4% 

• huur egz <4 kamers 

• huur egz >3 kamers 

• huur mgz <4 kamers 

• huur mgz >3 kamers 

• koop egz <4 kamers 

• koop egz >3 kamers 

• koop mgz <4 kamers 

• koop mgz >3 kamers 

Figuur 2.12 en 2.13 Woningvraag naar centrumstedelijk wonen 

Het blijken dus vooral de goedkope en middeldure huurwoningen te zijn die gewenst worden. 
Daarbij zijn de meergezinswoningen met minder dan vier kamers en de eengezinswoningen met 
meer dan drie kamers het meest gewenst. Ook de grotere meergezinshuurwoningen zijn met 14% in 
trek. 
Bij de koopwoningen zijn het vooral de eengezinswoningen met meer dan drie kamers die worden 
gewenst. 
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Kans: Trudo moet zich met haar woningaanbod in het centrumstedelijke gebied voorol op 
huurwoningen richten, aangezien deze gewenst worden door68% van de woningzoekenden. In 
totaal 58% wenst een bij de hoge dichtheid in centrumstedelijke gebieden passende 
meergezinswoning, waarvan 14%-punt een koopwoning. 

In totaal hebben 7.940 woningzoekenden in 2005 aangegeven binnen een periode van vijf jaar te 
willen verhuizen naar een woning in een centrumstedelijk woonmilieu en tegelijkertijd komen er 
door doorstroming 900 woningen vrij. 
In een overzicht ziet dit er als volgt uit: 

2005-2010 Verhuisgeneigden > Centrumstedelijk 
Eindhoven Eindhoven 

Totaal 33.980 Vraag vanuit Eindhoven 6.700 

Waarvan 23% 7.940 > Vraag vanuit regio 1.200 
centrumstedelijk 

Vrijkomende woningen door (-) 900 
doorstroming 

Vraagsaldo centrumstedelijk 7.000 

Figuur 2.14 Overzicht verhuisgeneigde huishoudens en woningvraag 

De vraag naar woningen in het centrumstedelijke woonmilieu is dus aanzienlijk en het vrijkomende 
aanbod relatief klein. 
In de nettovraag is rekening gehouden met de vrijkomende woningen door doorstroming, maar de 
nieuwbouw is nog niet verrekend. Deze nettovraag kan nog verder gespecificeerd worden naar de 
kenmerken van de gewenste woningen.18 De specificatie naar eigendom, type en prijsklasse is 
weergegeven in onderstaande tabel. 

Centrumstedelijk Huur Koop Totaal 

4.300 2.800 7.100 

Eengezins klein 300 100 
3.400 

Eengezins groot 1.400 1.500 

Meergezins klein 1.400 400 
3.600 

Meergezins groot 1.100 600 

Goedkoop 700 700 1.400 

Middelduur 3.000 1.600 4.600 

Duur 600 400 1.000 

Figuur 2.15 Overzicht netto woningvraag 

De nettovraag in het centrumstedelijke woonmilieu zal zich dus voor 60% in de huursector bevinden 
en voor ongeveer twee derde in de middeldure prijsklasse. Bijna de helft geeft de voorkeur aan een 
eengezinswoning, hoewel dat in dit woonmilieu een moeilijk te realiseren opgave is. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat in het onderzoek naar de eerste voorkeur van de woningzoekenden gevraagd 
is. Wanneer zij deze voorkeur in de praktijk niet kunnen realiseren, zullen zij waarschijnlijk een 
alternatieve keuze maken. Hiernaar werd in het onderzoek niet gevraagd. Voor de aanbieders is het 

18 
Bron: Woningmarktonderzoek SRE 2005-2006; Wonen in Zuidoost-Brabant: nu en straks; Deel1: 

Hoofdrapport; Hoofdstuk 4: Woonwensen anno 2005: Welke woningen worden gewenst?; 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 2006. 
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evenwel zaak om indien het niet mogelijk is om aan de eerste voorkeur te voldoen, met hun aanbod 
aan te sluiten op de te verwachten alternatieve vraag. 

1600 

1400 • Eengezins 3000 

• Goedkoop 
1200 klein 

1000 • Eengezins 2000 
800 groot 

600 • Meergezins 
400 klein 

1000 
• Middelduur 

200 • Meergezins • Duur 
0 groot 0 

Huur Koop Huur Koop 

Figuur 2.16 en 2.17 Staafdiagrammen netto woningvraag 

Om een beter beeld te kunnen schetsen van de actuele vraag op de woningmarkt in Eindhoven, 
wordt er in deze paragraaf een aantal waarnemingen beschreven. 
Het aantal mensen dat reageert op een eenvoudige huurwoning, zoals die bijvoorbeeld door 
woningcorporatie Woonbedrijf worden aangeboden op haar website, is een indicatie voor de vraag 
naar dit type woningen. Het aantal reacties op een huurwoning in Eindhoven loopt geregeld in de 
honderden. Met ongeveer 31.000 woningen is Woonbedrijf de grootste aanbieder van sociale 
huurwoningen in de regio Eindhoven. Woonbedrijf heeft onlangs te kennen gegeven deze rol van 
aanbieder van betaalbare huurwoningen ook op de lange termijn te willen blijven spelen, zodat de 
voorraad sociale huurwoningen in stand blijft. 
Bij woningcorporatie Wooninc. Bestaat onder de woningzoekenden ook een grote belangstelling 
voor goedkope en betaalbare appartementen in het centrum van Eindhoven. Voor de 50 zelfstandige 
appartementen in het centrum die Wooninc. Bezit, zijn in totaal bijna 1.000 opties genomen in het 
inschrijfsysteem. De vraag lijkt dus duidelijk groter dan het aanbod. 
Volgens de gemeente Eindhoven is de grote druk op de markt voor sociale huurwoningen een 
doorstromingsprobleem. Dit komt vooral omdat er niet genoeg is gebouwd in de middeldure en dure 
huur- en koopsector. 
Er blijken namelijk 13.000 meer betaalbare huurwoningen te zijn, dan huishoudens met lage 
inkomens.19 Uit een eigen analyse van de beschikbare cijfers blijken er echter 12.600 meer 
huishoudens met een lager dan gemiddeld inkomen te zijn, dan dat er betaalbare woningen in 
Eindhoven zijn.20 De stelling dat de druk op de markt voor sociale woningen een 
doorstromingsprobleem is, lijkt hierdoor minder aannemelijk. 
Dit wordt ook geconcludeerd in het woningmarktonderzoek van het SRE, waarin als mogelijke 
oorzaak van het bestaan van zowel restvraag als restaanbod in het segment van de goedkope 
meergezinshuurwoningen een mismatch tussen het feitelijke en het gewenste woonmilieu genoemd 
wordt. 

Kans: Er is duidelijk ruimte op de Eindhovense woningmarkt voor goede en betaalbare 
huurwoningen binnen het centrumstedelijke gebied. Dit is ook het marktsegment waarin de 
belangrijkste doelgroepen van Trudo als woningcorporatie zich bevinden. 

19 
Bron: Woonvisie gemeente Eindhoven, www.eindhoven.nl/web/show/id=353909. 

20 
De berekening bij deze analyse is te vinden in de bijlage. 
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2.2.4 Woningvoorraad Eindhoven 

De woningvoorraad in Eindhoven bedroeg in 2005 en 2006 93.806 woningen 21
. Volgens het CBS 

bedroeg de woningvoorraad op 1 januari 2007 95.095 woningen. In de periode van 1995 tot 2005 is 
de woningvoorraad in Eindhoven met bijna 10.000 woningen gegroeid, een toename van 11,8%. 
Deze groei is het gevolg van de nieuwbouw van 11.445 woningen, verminderd met het aantal 
gesloopte woningen. 
De kenmerken van de bestaande woningvoorraad van Eindhoven zijn kort samengevat in 
onderstaande tabel, waarin tevens de vergelijking met het SRE-gebied wordt gemaakt. 

Kenmerken van de bestaande woningvoorraad in 200722 

Eindhoven Eindhoven 
1

1 SRE SRE 
Gebied (in%) (absoluut) · (in%) (absoluut) 

Totaal Woningen (zelfstandig) 100 95.030 100 302.500 

Wooneenheden (onzelfstandig) 8.372 

Eigendom Huur 
I 

52 49.420 37 112.130 

Koop 48 45.610 63 190.370 

Bouwwijze Eengezins 72 68.270 82 247.920 

Meergezins 28 26.760 18 54.580 

Prijs huur goedkoop(< €343) 10 9.850 7 21.440 
middelduur (€343-€527) 34 32.110 25 74.130 

duur(> €527) 8 7.450 5 16.560 I 
Prijs koop goedkoop(< €186.000) 9 8.860 6 19.360 

middelduur (€186.000-€320.000) 26 1 24.700 30 90.530 

duur(> €320.000) 13 12.050 27 80.470 

Grootte :53 kamers 28 26.860 21 63.960 

4 kamers 32 30.730 28 84.660 

2:5 kamers 39 37.440 51 153.880 ' 

Soort Vrijstaande woningen 4 3.752 1 17 50.590 

2-onder-1-kapwoningen 9 8.443 20 59.517 

Rijwoningen 60 56.284 I 46 136.890 

Appartementen 27 25.328 17 50.590 
23 ' Woonmilieu Centrumstedelijk plus 5 4.600 

Stedelijk vooroorlogs 2 1.500 

Stedelijk naoorlogs compact 15 14.400 

Stedelijk naoorlogs grondgeb. 58 53.900 

Groen stedelijk 20 19.100 

Landelijk bereikbaar 0 100 

Figuur 2.18 Kenmerken van de bestaande woningvoorraad 

Eindhoven heeft met 52% een relatief hoog percentage huurwoningen in vergelijking met het SRE
totaal. Ook het aantal meergez'inswoningen is vrij hoog. Dit valt te verklaren vanuit het feit dat 
Eindhoven het meest stedelijke gebied binnen de regio vormt. In de periode van 1995 tot 2006 was 
36% van de gebouwde woningen een huurwoning; dit is het hoogste percentage in de regio. In 
diezelfde periode was 54% van de gebouwde woningen in Eindhoven een eengezinswoning. Voor het 
hele SRE-gebied bedroeg dit cijfer 75%. 

21 
Bron: Statistisch jaarboek gemeente Eindhoven; peildatum 31-12-2004.Volgens de Buurtmonitor bedroeg het 

aantal woningen in 2006 eveneens 93.806. 
22 

Bronnen : Eindhoven in cijfers, buurtmonitor; Woningmarktonderzoek SRE online databank; 
Woningmarktonderzoek SRE 2005-2006, Hoofdstuk 2; SRE Monitor Wonen 2006, Regionaal wonen in beeld. 
Door het gebruik van deze verschillende bronnen bestaan er beperkte afwijkingen tussen de totalen van de 
verschillende kenmerken. Voor ieder kenmerk is de best beschikbare bron gebruikt. 
23 Bron: Kwalitatieve woningmarktinformatie 2005, Regio Eindhoven; ABF Research, Delft, 01-2006. 
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Eindhoven heeft vanwege het hoge percentage huurwoningen ook in alle huurprijsklassen meer 
woningen dan gemiddeld is in het SRE-gebied. Alleen de goedkope huurwoningen zijn meer 
vertegenwoordigd in Helmond . In Eindhoven valt 44% van de woningen binnen de kernvoorraad; dit 
zijn de goedkope en middeldure huurwoningen. 
Het aandeel goedkope koopwoningen zit wat boven het gemiddelde van Zuidoost-Brabant. Er is 
relatief minder aanbod in middeldure en dure koopwoningen . Ook beschikken de woningen 
gemiddeld over minder kamers. In Helmond is dit overigens ook zo. 

2.2.5 Bouwprogramma 

Volgens de ambities van de gemeente Eindhoven wordt voor de periode tot 2010 een toename van 
5.350 woningen voorzien. In dit aantal is de vervanging van te slopen woningen niet meegerekend. 
Dit aantal vloeit voort uit de woningbouwafspraken met het Rijk over het aantal te bouwen 
woningen. In totaal zijn dit voor deSRE-regio 15.375 woningen om het regionale woningtekort terug 
te dringen tot 1,5%. Het Rijk steunt deze bouwopgave met een subsidie. In aanvulling daarop heeft 
het SRE de ambitie om nog ruim 8.000 woningen extra te bouwen, waarmee het totaal op 23.820 
nieuw te bouwen woningen komt. Ook dit aantal is vastgelegd in de woningbouwafspraken met het 
Rijk. Dit aantal woningen is het totaalcijfer voor het SRE, waarbij het in principe niet uitmaakt welke 
gemeenten de woningen realiseren. Wanneer er wordt uitgegaan van de uitgebreide taakstelling 
moeten er in de periode 2005-2010 8.721 woningen worden gebouwd in Eindhoven. 
Voor Eindhoven zijn in 2005 hiervan 708 woningen gerealiseerd, dit is 66% van het jaargemiddelde 
bij de taakstelling van 5.350. De restanttaak voor 2006-2010 bestaat daardoor uit 4.642. Eindhoven 
en ook Veldhoven lopen het minst achter op hun taak, vergeleken met de andere gemeentes in de 
regio. Er moet echter wel een inhaalslag worden gemaakt. Daarom heeft het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders, dat in 2006 is aangetreden, in haar speerpunten benoemd dat in de 
periode 2005-2010 in totaal 7.500 woningen gebouwd moeten worden . Voorwaarde daarbij is een 
optimale verdeling in huur- en koopwoningen, goedkope en dure woningen en bijvoorbeeld 
woonservicezones, levensloopbestendige woningen en studentenwoningen.24 

Voor de periode 2010-2015 bedraagt de toename van de voorraad 2.400 om vervolgens in 2015 tot 
een woningvoorraad van 101.500 woningen te komen. Het onderstaande bouwprogramma geeft 
meer informatie over het programma voor 2005-2010, zoals dat in 2006 bij het SRE bekend was. 

Woningbouwprogramma Eindhoven 2005-201025 

totaal absoluut sloop 
100% 5350 1900 

sociaal 27% 1.470 

vrij 73% ! 3.880 

huur goedkoop Middelduur duur 

32% 13% 12% 7% 

koop goedkoop Middelduur duur 

68% 3% 43% 23% 

Figuur 2.19 Woningbouwprogramma Eindhoven 2005-2010 

In dit overzicht bestaat volgens de definities van het SRE de sociale sector uit de goedkope en 
middeldure huurklasse en de goedkope koopwoningen . Tot de vrije sector worden de dure 
huurklasse en de middeldure en dure koopklasse gerekend. Er valt te zien dat er volgens het 
bouwprogramma vooral in de middeldure en dure koopklasse gebouwd gaat worden. Dit zijn ook de 
twee klassen waarin de voorraad momenteellager is dan het gemiddelde in de hele regio Zuidoost
Brabant . De huurwoningen worden vooral toegevoegd in de goedkope en middeldure klasse. 

24 Bron : Speerpunten collegebeleid op www.eindhoven.nl. 
25 

Bron: SRE Monitor Wonen 2006, Regionaal wonen in beeld. 
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De woningtoename die door dit programma gerealiseerd wordt, is zeer belangrijk voor Eindhoven . 
Een toereikend en kwalitatief goed woningaanbod draagt immers bij aan de aantrekkelijkheid van 
een stad. Om personen aan de stad te kunnen binden, moeten ze kunnen beschikken over een 
woning die aan hun wensen voldoet. Omdat het woningaanbod in Eindhoven kleiner is dan de vraag, 
is de bevolkingsgroei hiervan afhankelijk. De woningbouwplanning speelt dan ook een prominente 
rol in de bevolkingsprognose van de afdeling BiO van de gemeente Eindhoven. Deze prognose gaat 
uit van de bouw van 5.700 woningen, exclusief vervangende nieuwbouw, tussen 2005 en 2010. 26 

Kans: Door het juiste woningaanbod in een aantrekkelijk en gewild woonmilieu te bieden, kan 
Trudo de vraag naar deze woningen zelf creëren en beïnvloeden. 

2.2.6 Scenario's bouwprogramma 

In haar woningrnarktonderzoek27 heeft het SRE met een simulatiemodel drie scenario's 
doorgerekend om inzicht te krijgen in hoeverre het bouwprogramma aan de wensen van de 
bevolking voldoet. In de scenario's is het bouwprogramma gevarieerd en zijn de overige toekomstige 
ontwikkelingen constant gehouden. 
In het eerste scenario wordt uitgegaan van de woningbouwambities van de gemeentes zoals die zijn 
opgenomen in het regionale woningbouwprogramma van het SRE. Binnen dit scenario wordt 
uitgegaan van een grote uitbreiding met 4.400 woningen in het groenstedelijke gebied van 
Eindhoven . De sloop vindt voor het grootste deel plaats binnen de naoorlogse wijken in Eindhoven. 
In het tweede scenario is ervoor gekozen het aantal te bouwen woningen gelijk te laten zijn met de 
woningbouwafspraken met VROM . In dit scenario worden in de regio beduidend minder woningen 
aan de voorraad toegevoegd dan in het eerste scenario . Voor wat betreft de kwaliteit van de 
woningen is de verdeling gelijk aan die in het eerste scenario . 
Het derde scenario is de vraagvariant Het aantal nieuw te bouwen woningen (voor de regio als 
totaal) wordt gelijk gehouden aan het tweede scenario, maar de kwaliteit is afhankelijk van de vraag 
van het moment . 

Wanneer de verwachte woningvoorraad volgens de scenario's wordt vergeleken met de ontwikkeling 
van de huishoudens in de regio, dan blijkt in het eerste scenario de woningvoorraad veel sterker toe 
te nemen dan het aantal huishoudens. Er kan in theorie een regionale leegstand van 12.000 
woningen ontstaan, wat overeen zou komen met 5% van de woningvoorraad . Het is waarschijnlijker 
dat de aanbieders hun productie in dat geval gaan aanpassen op de vraag vanuit de markt of dat er 
bij aantrekkelijke nieuwbouw leegstand in de bestaande voorraad gaat ontstaan . Ook zou er een 
grotere instroom van huishoudens afkomstig van buiten de regio kunnen ontstaan . Gelet op het type 
woningen wordt, ondanks de grote vraag, in dit scenario ook het grootste restaanbod verwacht aan 
middeldure eengezins koopwoningen. De twee andere scenario's sluiten kwantitatief gezien beter 
aan bij de ontwikkeling van de huishoudens. De segmenten van de middeldure huurwoningen en 
dure huurappartementen zullen het best aansluiten bij de vraag. De overschotten zullen zich voor 
wat Eindhoven betreft vooral in de naoorlogse wijken voordoen . 
In het tweede scenario dat de woningbouwafspraken volgt, worden minder woningen gebouwd. Het 
restaanbod doet zich wel in hetzelfde segment voor, maar is de helft minder omvangrijk. Een relatief 
grote restvraag doet zich opnieuw voor binnen de middeldure eengezins huurwoningen en de 
middeldure en dure huurappartementen. 

26 
Bron: De aantrekkelijke stad- Demografie en migratie in Eindhoven; Harry ten Caten; gemeente Eindhoven, 

2007. 
27 

Bron: Woningmarktonderzoek SRE 2005-2006, Hoofdstuk 6. 
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Binnen het derde scenario, de vraagvariant, wordt het meest passend gebouwd. Om het aanbod 
meer aan te laten sluiten op de vraag, zouden er relatief meer huur- dan koopwoningen moeten 
worden gebouwd. 

Bouwprogramma's volgens de drie scenario's binnen Eindhoven naar woonmilieu 
Uitgangs Scenario 1: ambities gemeente Scenario 2: afspraken VROM Scenario 3: vraag 

situatie 2005- 2010- 2005- relatieve 2005- 201 0- 2005- relatieve 2005- 2010- 2005- relatieve 
Woonmilieu 200!i 2009 2014 2014 toename 2009 2014 2014 toename 2009 2014 2014 toename 
Centr-sted.-plus 3100 800 1200 2000 65% 500 1200 1700 55% 1800 1900 3700 119% 
Radialen 10500 100 0 100 1% 100 0 100 1% 500 700 1200 11% 
Vooroorlogs 18800 1400 500 1900 10% 800 500 1300 7% 900 1000 1900 10% 
Naoorlogs 47900 1400 700 2100 4% 800 700 1500 3% 1000 1200 2200 5% 
Groenstedelijk 13600 3500 900 4400 32% 2000 900 2900 21% 1300 1100 2400 18% 
Totaal 93900 7200 3300 10500 11% 4200 3300 7500 8% 5500 5900 11400 12% 

Figuur 2.20 Bouwprogramma volgens drie scenario's binnen Eindhoven naar woonmilieu 

In bovenstaand schema 28 wordt een overzicht gegeven van de bouwprogramma's volgens de drie 
scenario's verdeeld naar woonmilieus voor Eindhoven. Wat opvalt, is dat het bouwprogramma voor 
Eindhoven het grootst is in scenario 3, terwijl dit voor het hele SRE-gebied in scenario 1, dat het 
huidige woningbouwprogramma van het SRE volgt, het grootst is. Wanneer dus de vraag gevolgd 
wordt zoals het SRE-model die in scenario 3 1bepaalt, moet binnen de regio een groot deel van de 
woningen in Eindhoven gebouwd worden en dan vooral in de centrumstedelijke woonmilieus. 
De relatieve toename van de woningvoorraad in het Eindhovense centrumstedelijk woonmilieu kan 
met 119% bijzonder groot worden genoemd. 
De centrumstedelijke milieus laten ook de grootste restvraag voor 2015 zien . Daarom concludeert de 
gemeente Eindhoven in haar rapport over de woonmilieus dat het aantal meergezinswoningen in 
het centrumstedelijke woonmilieu zelfs hoger zou mogen zijn dan gepland is, zowel in de huur- als in 
de koopsector en vooral in het middensegment.29 

Het restaanbod bevindt zich vooral in de naoorlogse milieus en in de Eindhovense radialen . 

Kans: Volgens het vraagscenario van het bouwprogramma is er een grote vraag naar woningen 
in het centrumstedelijke gebied van Eindhoven. De Driehoek bevindt zich in dit gebied en Trudo 
moet daarop inspelen door het meest aantrekkelijke en onderscheidende centrumstedelijke 
woonmilieu te ontwikkelen. 

28 
Deze tabel is samengesteld aan de hand van de informatie uit hoofdstuk 6 van het Woningmarktonderzoek 

SRE 2005-2006. 
29 

Bron : Woonmilieus in Eindhoven, BiO-rapport 1060, samenstelling drs. J. Vriens, gemeente Eindhoven, 2007. 
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2.2.7 Deelconclusie 

Van de 7.940 woningzoekende huishoudens met een voorkeur voor centrumstedelijk wonen 
is 55% jonger dan 35 jaar en 28% is 35-54 jaar. De huishoudens die een woning zoeken in het 
centrumstedelijke gebied bestaan voor 42% uit een persoon en voor 49% uit twee personen. 
Na doorstroming bedraagt de nettovraag ongeveer 7.000 woningen. 
Bij de huurwoningen worden vooral de goedkope en middeldure meergezinswoningen en de 
eengezinswoningen met meer dan drie kamers gewenst. 
Bij de koopwoningen worden vooral de goedkope en middeldure eengezinswoningen met 
meer dan drie kamers gewenst. 
De Eindhovense woningvoorraad kent met 52% een relatief hoog aandeel huurwoningen en 
met 28% een hoog aandeel meergezinswoningen. 
Het aandeel (middel)dure koopwoningen is lager in vergelijking met dat in de regio, maar 
Eindhoven lijkt hier volgens de cijfers de afgelopen jaren wat op ingelopen te zijn. 
Het bouwprogramma voor geheel Eindhoven in de periode 2005-2010 zorgt voor een netto 
toename van 5.350 woningen, waarvan 65% uit middeldure en dure koopwoningen bestaat. 
25% bestaat uit goedkope en middeldure huurwoningen. Volgens de collegedoelstellingen 
moet dit aantal verhoogd worden naar 7.500 woningen tot en met 2010. Voor de volgende 
collegeperiode is er nog geen beleid opgesteld. 
Wanneer er rekening wordt gehouden met de woningvraag binnen de regio, zouden er 
relatiefveel woningen in de centrumstedelijke woonmilieus van Eindhoven moeten worden 
gebouwd. In het vraagscenario wordt berekend dat er in het centrumstedelijke gebied in 
Eindhoven ruimte is voor 3.700 woningen in de periode 2005-2014. Voor 2015 is er een 
duidelijke restvraag voor dit milieu. Het aantal meergezins nieuwbouwwoningen zou dan ook 
hoger mogen zijn dan gepland, vooral in het middeldure huursegment 
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2.3 Concurrentie 
De concurrentie voor het toekomstige woningaanbod in de DriehoekStrijp S wordt gevormd door 
nieuwbouwprojecten waarin woningen worden aangeboden vergelijkbaar zijn voor wat betreft type 
en prijsklasse. Daarom wordt er in deze paragraaf een overzicht gegeven van de voornamelijk 
meergezinswoningen die in het centrum van Eindhoven worden ontwikkel'd. 

2.3.1 Projectenoverzicht 
Het onderstaande schema biedt een overzicht van de verschillende projecten en hun belangrijkste 
kenmerken. Om de aanbodgegevens zoveel mogelijk parallel te laten lopen met de gegevens van de 
vraagzijde begint het overzicht in 2005. De informatie is getoetst aan de Nieuwbouwmonitor valil de 
gemeente Eindhoven.30 

Naam locatie Bijzonderheden Aantal woningen Prijs31 Gereed 

Hoog Gagel Gagelstraat Koop 15+22 2 2005 

Woontoren Emmasingel Huur en koop 93 3 2006 
Admirant (50150) 

Vestedatoren Smalle Haven Huur en koop 46 3 2006 

Arcade Smalle Haven Huur (studenten) 19 1 2006 

StrijpXl Gagelstr. 65-77 Koop 13 2-3 2007 

lichttoren Mathildelaan Huur en koop 120+65 Shortstay 3 2008 

Div. projecten Centrumgebied Huur en koop Totaal164 1-3 2007-08 

PieusPark 1 Tongelresestraat Huur (Wooninc.) 53 2-3 2009 

Wonen boven Centrum Huur 90 1 2009-
winkels (Woon bedrijf) 2011 

Rond de Doorbraak Koop 28 1-3 2009 
Admirant Vrijstraat 

Havenstraat Kanaaldijk Zuid Koop 31 2 2009-10 

Rembrandt Vrijstraat Huur (Wooninc.) 63+15 1-3 2010-11 

Hoogtij 35 Hoogstraat Koop 35 1-3 2010 

Stadionkwartier Frederiklaan Huur en koop 240 (h 2-3)+250 (k 1-3 2010-11 
1-3) 

Viktoriakwartier Emmasingel- n.n.b. 200 n.n.b. 2011 
kwadrant (Woon bedrijf) 

Stadionplein Emmasingel- Koop 60 2 2011 
kwadrant 

Strijp S 1" fase Kastanjelaan Huur en koop 200 (waarvan 130 n.n.b . 2011 
(Woon bedrijf) huur) 

(totaal 600) 

Stationslocatie Beursgebouw, Koop 140 (totaal 340) 2 2011-
Zuidoost Zuidoost e.o. 2012 

Geldropseweg, Rochusbuurt Huur en koop 59+40 n.n.b. 2012 
Blauwververij (Wooninc.) 

PieusPark 2 Tongelresestraat Huur en koop 100 (voorbehoud) n.n.b. 2012 
(Wooninc.) 

Schellensterrein Vestdijk Huur en koop 50 (voorbehoud) 2 2012 

NRE-terrein NRE-terrein Koop 150 (voorbehoud) 2 2012 

Totaal 2.361 

30 Bron : Monitor woningbouw gemeente Eindhoven d.d. 03-05-2006 en 15-05-2007. 
31 

Toelichting prijsklassen : 1 =goedkoop (maandhuur< €326 I stichtingskosten< €186.000), 2 = middelduur 
(maandhuur €326-€499 I stichtingskosten €186.000-€320.000), 3 =duur (maandhuur> €499 I stichtingskosten 
> €320.000) . 
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Verder worden er meerdere projecten bestaande uit meergezinswoningen ontwikkeld binnen het 
stedelijke gebied (niet zijnde het centrum) van Eindhoven. Voor het grootste deel van deze projecten 
geldt dat zij gericht zijn op bijzondere doelgroepen als senioren en studenten. Vanwege deze 
specifieke doelgroepgerichtheid worden deze projecten niet in dit overzicht meegenomen. 
De constatering dat deze projecten zich op een bijzondere doelgroep richten, stemt overeen met het 
beleid van de gemeente Eindhoven ten aanzien van nieuwbouwlocaties. In de zogenaamde 
Prioriteitennota heeft de gemeente vastgelegd prioriteit te geven aan ontwikkelingen in het 
centrumgebied, de Westcorr.idor en de Dommelzone. De gemeente geeft daarom geen medewerking 
aan de ontwikkeling van meergezinswoningen buiten deze gebieden als deze niet voor een 
bijzondere doelgroep bestemd zijn. 

In totaallevert dit overzicht een aantal van 2.361 meergezinswoningen op, waarvan er 610 op dit 
moment reeds opgeleverd zijn.32 Op dit moment, juni 2009, zijn er volgens dit overzicht 1.751 
woningen die nog gebouwd moeten worden. 
In het vervolg van dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat deze aantallen zullen worden 
gerealiseerd, ondanks de huidige economische situatie waardoor veel projecten uitgesteld worden, 
en dat er geen andere grote nieuwbouwprojecten worden gepland . 

Wanneer de nieuwbouwprojecten nader beschouwd worden op eigendomsvorm en prijsklasse op 
basis van de bekende gegevens, blijkt dat ongeveer 30% hiervan zich in de middeldure koopsector 
bevindt.33 

In totaal valt bijna de helft in de koopsector en ruim een kwart bestaat uit huurwoningen.34 

Van deze nieuwbouwprojecten bevindt ongeveer 22% zich in de goedkope en middeldure 
huursector. 
Bij het onderzoek naar de woningvraag in centrumstedelijke gebieden, bleek 60% van de vraag uit 
goedkope en middeldure huurwoningen te bestaan. 

Kans: De overige nieuwbouwprojecten die in ontwikkeling zijn voor het centrumstedelijke gebied 
van Eindhoven, blijken zich vooral op middeldure koopwoningen te richten. Aangezien de vraag 
van woningzoekenden naar goedkope en middeldure huurwoningen veel groter is gebleken dan 
het nieuwbouwaanbod van dit type woningen, zou Trudo zich op dit marktsegment moeten 
richten. 

2.3.2 Directe concurrentie 

Dit totaal aan projecten beschouwend, zal de meest directe concurrentie voor de woningen in de 
Driehoek bestaan uit de locaties Viktoriakwartier, Stadionkwartier en het aandeel van Woonbedrijf in 
Strijp S. In totaal beslaan deze projecten ongeveer 1.300 woningen, dus ook in absolute zin is dit het 
grootste deel van het concurrerend aanbod. 
Het Viktoriakwartier richt zich op dezelfde doelgroepen, zoals beoogd voor de Driehoek. Daarbij is de 
locatie dichter bij de binnenstad van Eindhoven gelegen. Woonbedrijf zal gebruik maken van de 
reeds in het gebied aanwezige kwaliteiten van het kunstcluster van het Temporary ArtCentreen de 
hechte, artistieke bewonersgroep van de Ventoseflat. 

32 De reeds opgeleverde woningen zijn ook in het overzicht opgenomen om de vergelijking te kunnen maken 
met de totalen van de bouwprogramma's die vanaf 2005 lopen. 
33 De tabel waarin de totalen per categorie en prijsklasse zijn berekend, is te vinden in de bijlage. 
34 Van 24% van het programma zijn nog geen verdere gegevens bekend. Dit gaat om het Viktoriakwartier en de 
herontwikkeling van het beursgebouw en het stationsdistrict. 
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Het plan voor de verhuizing van het theater/filmhuis Plaza Futura naarStrijp S biedt een kans voor de 
Driehoek om zich beter te profileren op het gebied van openbare voorzieningen . 
In het Stadionkwartier zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken in de zomer van 2008 in 
gang gezet. De verwachting is daarom dat dit project van deze drie concurrenten het eerst voltooid 
zal zijn. Het project is, nadat het is afgewezen door Woon bedrijf, verworven door de Bredase 
woningcorporatie Sint Laurentlus en de projectontwikkelaar Amvest. De helft van het aantal 
woningen zal bestaan uit midde'ldure huurwoningen, waarmee het goed aansluit op de verwachte 
vraag, zoals vastgesteld in de analyse van de vraagzijde . De ligging tussen Viktoriakwartier en Strijp S 
is goed. Het Stadionkwartier heeft nog geen bijzonder karakter door de aanwezigheid van 
bijvoorbeeld historische bebouwing of culturele voorzieningen. Behalve een kantoorgebouw van 
ongeveer 700m 2 zijn er geen andere functies (behalve het naastgelegen Philips-Stadion) in het gebied 
gepland. Daardoor zal het een overwegend monofunctioneel woonmilieu worden. De verwachting is 
daarom dat het voornamelijk doelgroepen zal aanspreken die geen bijzondere wensen hebben op dit 
gebied en vooral in een kwalitatief goed nieuwbouwappartement in het centrumstedelijke gebied 
van Eindhoven willen wonen. De Driehoek kan zich ten opzichte van het Stadionkwartier 
onderscheiden door de bijzondere kwaliteiten van het woonmilieu te benadrukken, zoals het 
historische karakter en de intensieve functlemenging. Daarnaast moet er optimaal gebruik worden 
gemaakt van de mogelijkheden om bewoners zelf hun woning te laten vormgeven en hun bijdrage te 
leveren aan de woonomgeving, omdat dit een uitgelezen mogelijkheid biedt om de Driehoek 
onderscheidend te laten zijn ten opzichte van projecten als het Stadion kwartier. 

Woonbedrijf spreekt overStrijpSin vergelijkbare termen als Trudo. Een compleet nieuw 
hoogstedelijk woongebied, met veel menging van functies, een levendig karakter en waar de eerste 
lichting bewoners als pioniers zal gaan functioneren. Een gebied dat vooral afwijkt van wat er tot 
heden in Eindhoven gebouwd is met bewoners die echt voor het stadse karakter kiezen . Aan de 
zuidoostzijde van het Natlab laat Woonbedrijf door verschillende architectenbureaus 
woongebouwen ontwerpen om een grote variatie te bewerkstelligen. Voor het Natlab wordt een 
creatief-economisch concept onderzocht, waarbij het een verzamelgebouw voor starters en 
creatieve ondernemers zou kunnen worden. Woonbedrijf zal dus alleen nieuwbouw plegen en geen 
gebruik maken van historische gebouwen voor zijn woningen. Daarbij vormen de Kastanjevelden de 
overgang vanStrijp S naar de bebouwing van het Schoot met de kleinschalige eengezinswoningen 
aan de overzijde van de Kastanjelaan. Woonbedrijf is hierdoor in de hoogte waarschijnlijk beperkt. 
Hiervan wordt goed gebruik gemaakt in het programma door er stadswoningen van ongeveer 600m 3 

in op te nemen, waarmee heel goed ingespeeld wordt op de vraag naar grote eengezinswoningen in 
het centrumstedelijk gebied. Indien Woonbedrijf erin slaagt een voldoende groot aantal van deze 
woningen te bouwen, waarbij er voor de toekomstige bewoners ook mogelijkheden zijn om de 
woningen aan hun eigen wensen aan te passen en zelf af te werken, kan dit een belangrijke 
concurrentie vormen voor de productieve en creatieve gentrifiers. Ook de actieve stedelingen die 
ruimte zoeken, kunnen door deze woningen aangetrokken worden. Volgens de berekeningen is de 
vraag naar deze grote eengezinswoningen, zowel huur als koop, dermate groot dat het ook voor 
Trudo als ontwikkelaar van de Driehoek interessant blijft om op deze vraag in te spelen. 

Ook in de kleinere projecten in het centrum, zoals aan de Havenstraat en het Picuspark, worden 
dergelijke stadswoningen ontwikkeld. Het totale aantal is beperkt door de kleinschaligheid, maar 
juist deze kleinschaligheid zal voor deze projecten een concurrentievoordeel opleveren ten opzichte 
van de Driehoek en Strijp S als groot project. Omdat er zeker voldoende stadsbewoners zullen zijn die 
deze kleine schaal aantrekkelijk vinden, zou het voor de Driehoek een meerwaarde kunnen bieden 
en een uitdaging zijn om de schijnbare tegenstellingen van kleinschaligheid en een centrumstedelijk 
karakter met elkaar te verenigen. 
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2.3.3 Deelconclusie 

Wanneer het aantal woningen dat volgens de nieuwbouwmonitor in het centrumstedelijke gebied 
gebouwd wordt in de periode 2005-2009 wordt vergeleken met de aantallen in het vraagscenario uit 
hoofdstuk 3, blijken dat het aanbod in kwantitatieve zin achterloopt op de vraag. Door een aantal 
grote projecten die in de periode vanaf 2010 opgeleverd worden, zal een deel van de restvraag uit de 
eerste periode vervuld kunnen worden . 
Deze nieuwbouwmonitor loopt tot 2012 en de aantallen die nu reeds gepland zijn voor die periode 
kunnen voor een redelijk groot deel de vraag vervullen zoals het vraagscenario die voorspelt voor de 
periode 2010-2014. Dit betekent dat de ontwikkelruimte voor die periode beperkter is en dat het 
voor de Driehoek van belang is om zich met het aanbod duidelijk te onderscheiden van de 
concurrentie om een goede positie binnen de markt te verwerven. De belangrijkste concurrentie zal 
bestaan uit de grote projecten Stadionkwartier en Viktoriakwartier en daarnaast uit het 
woningaanbod van Woonbedrijf op Strijp S. 
Aangezien de laatste fase van het totale programma voor de DriehoekStrijp S tot eind 2020 loopt, 
bestaat er een periode waarover op dit moment geen concrete vergelijking tussen 
bouwprogramma's kan worden gemaakt. Als de grote vraag van woningzoekenden in het 
centrumstedelijke woonmilieu zich ook na 2010 in dezelfde mate voortzet en concreet op de markt 
wordt uitgeoefend, zal het aanbod in de Driehoek waarschijnlijk kwantitatief gezien geen 
afzetproblemen kennen. Voorwaarde daarvoor is wel dat er binnen het Eindhovense centrumgebied 
geen andere nieuwe projecten van een dergelijke grootte worden ontwikkeld. Indien dit wel zo is, zal 
het aanbod kwalitatief gezien voldoende onderscheidend moeten zijn. 
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2.4 Ontwikkeling van Eindhoven 
In het vorige hoofdstuk zijn de vraag en het aanbod op de woningmarkt in de actuele situatie in beeld 
gebracht. Naast de analyse van de huidige situatie is ook de ontwikkeling van Eindhoven van belang 
om een beeld te kunnen geven van de toekomstige situatie van de woningmarkt. Daarom wordt in 
dit hoofdstuk ingegaan op de ontwikkeling van de stad Eindhoven vanaf de industriële tijd tot en met 
de huidige situatie . 

2.4.1 De industriële tijd 

Lange tijd was de arbeidssituatie en de daaruit voortkomende economische positie sterk bepalend 
voor de woonsituatie van een huishouden. In Eindhoven, de stad die centraal staat in dit onderzoek, 
was dit duidelijk zichtbaar. De economie en de werkgelegenheid werden gedomineerd door Philips, 
de onderneming die zich heeft ontwikkeld van klein gloeilampenfabriekje tot wereldwijd 
elektronicaconcern. Naast Philips kende Eindhoven ook veel ondernemingen in de sigarenindustrie 
en textielnijverheid, die vanaf de 19e eeuw duidelijk hun weerslag hebben gehad op de ontwikkeling 
van Eindhoven.35 Eindhoven kon dan ook gekenschetst worden als een stad met een sterk industrieel 
karakter. Als de industrie groeide, groeide Eindhoven en haar bevolking mee. De werknemers 
kwamen uit alle hoeken van Nederland en ook van daarbuiten, omdat de regio Zuidoost Brabant 
eenvoudigweg niet over voldoende arbeiders beschikte. Voor al deze mensen en hun gezinnen moest 
Philips wel passende huisvesting kunnen bieden. De oprichting van Philips Woningbouw moest hierin 
voorzien. Zo ontstonden er in Eindhoven buurten die speciaal voor een bepaalde groep werknemers 
werden gebouwd. Een treffend voorbeeld hiervan is het Drents Dorp in Strijp, vanzelfsprekend nabij 
de fabrieksterreinen van .Philips, dat gebouwd werd voor zeshonderd gezinnen die vanaf eind jaren 
twintig tot 1931 uit Drenthe werden aangetrokken. 36 Een voorwaarde om een baan te krijgen was 
wel dat het gezin minimaal drie dochters telde, die met hun fijne vingers het precieze werk konden 
doen dat de fabricage van radio's vereiste. Drents Dorp was een echte arbeidersbuurt en de 
woningen waren dan ook afgestemd op de arbeidersgezinnen, volgens de in die tijd gebruikelijke 
normen . 
Philips bouwde echter niet alleen eenvoudige arbeiderswoningen. Ook voor de mensen met een 
hogere functie, zoals de ingenieurs, werden passende woningen opgericht. Deze kunnen nu nog 
worden gevonden in de gewilde villawijken aan de rand van het stadscentrum. Hieruit blijkt dat het 
type woning dat men in het Eindhoven van de eerste helft van de twintigste eeuw bewoonde vaak 
rechtstreeks te koppelen was aan de economische posit•ie die de kostwinner bekleedde. 
Deze verbondenheid tussen de positie van een huishouden op de arbeidsmarkt en de woningmarkt 
blijkt in de tegenwoordige tijd niet meer zo sterk te bestaan. Er zijn andere variabelen die de 
woonvoorkeuren verklan~n. 

2.4.2 Verandering 

Steden zijn centra van bedrijvigheid en de aard van die bedrijvigheid bepaalt het soort 
werkgelegenheid. In de eerder beschreven tijden van de grote industrieën werkte een groot deel van 
de bevolking in deze grote industriële productieondernemingen. In de laatste decennia is deze 
arbeidsintensieve productie veelal verplaatst naar de zogenaamde lagelonenlanden of overgenomen 
door machines. Dit betekent dat de werkgelegenheid in de industrie significant is afgenomen. 
Daarnaast is het opleidingsniveau van de (stedelijke) bevolking) duidelijk gestegen. 
In het industriële tijdperk was de manier waarop mensen hun levens inrichtten sterk afhankelijk van 
het werk dat ze deden . Mensen leefden om te werken. 

35 Bron: www.ehv4u.nl . 
36 Bron: drents-dorp.dse.nl. 
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Nu is er een postindustriële economie met een bijbehorende samenleving ontstaan. Er heeft zich 
verschuiving van dominantie van handwerk naar hoofdwerk voorgedaan. Deze grote omslag in de 
economie en werkgelegenheid kan worden gezien als tegelijkertijd oorzaak en gevolg van het 
toegenomen opleidingsniveau. Mensen hebben een geestelijke ontwikkeling doorgemaakt waardoor 
hun zelfbewustzijn is vergroot en hun mening ten opzichte van zaken die bepalend zijn voor de 
inrichting van hun eigen leven belangrijk veranderd is in vergelijking met die van hun voorouders van 
enige generaties daarvoor. We leven in een postindustriële samenleving waarin mensen werken om 
middelen te creëren om tijd te kunnen besteden aan hun interesses, zichzelf te kunnen ontplooien 
en hun doelen te kunnen verwezenlijken. Veel meer mensen zijn over veel meer zaken hun eigen 
mening gaan vormen, waardoor er een grote individualisering is opgetreden. Dit betekent dat 
wensen en voorkeuren niet meer voor grote groepen mensen hetzelfde zijn of vrij eenvoudig van 
hun economische positie worden afgeleid. Deze ontwikkeling is ook van toepassing op Eindhoven. 

Kans: Trudo moet inspelen op het gegroeide individualisme door mensen de mogelijkheid te 
bieden hun woning en woonomgeving naar eigen inzicht vorm te geven en aan hun wensen aan 
te passen. Dit vergroot de aantrekkelijkheid en levendigheid, omdat de bewoners meer en 
actiever bij hun woonomgeving betrokken raken, wat het gebied een pluriformer en menselijker 
gezicht geeft. Het komt neer op het mobiliseren van de initiatieven en kwaliteiten die bij de 
bewoners aanwezig zijn. 

2.4.3 Eindhoven Brainport 

Eindhoven is een stad waarin kennis en technologie een belangrijke plaats innemen en de regio 
wordt nu gezien als centrum van de Nederlandse kenniseconomie. Eindhoven is benoemd door het 
Rijk als Brainport en aangemerkt als derde economisch centrum na Amsterdam en Rotterdam. Zo 
blijkt dat 46% van de landelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) plaatsvinden in de 
regio Eindhoven . 
Het programma Brainport geeft na de economisch zware tijden in de jaren negentig vorm aan de 
economische structuurversterking in de regio Zuidoost Brabant. De gemeente Eindhoven heeft haar 
eigen complementaire Brainportprogramma opgezet waarin het accent wordt gelegd op activiteiten 
om iedereen bij Brainport te betrekken en daarnaast investeert de gemeente in het scheppen van de 
ruimtelijke voorwaarden.37 

Om Bra in port succesvol te laten zijn, moeten er zoveel mogelijk innovatieve bedrijven en 
kennisinstellingen gevestigd zijn, om een maximale samenwerking en uitwisseling van kennis 
mogelijk te maken. Dit gebeurt binnen de zogenoemde Triple Helix, waarin de regionale overheid, 
het bedrijfsleven en kennisinstellingen hun krachten bundelen.38 

Eindhoven moet daarom aantrekkelijk zijn voor deze bedrijven om zich te vestigen. Uit onderzoek 
bl iljkt dat bedrijven zich bij voorkeur vestigen op plaatsen waar hun potentiële werknemers wonen. 
Volgens Bontje en Musterd39 draait het dus om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor creatieve 
kenniswerkers. Daarvoor is het essentieel dat er een kwalitatief hoogwaardige en kwantitatief 
voldoende grote woningvoorraad is. 
Doevendans, Smeetsen Soeterboek geven aan dat Eindhoven Brainport haar internationale 
aantrekkingskracht kan vergroten door te zorgen voor aantrekkelijke woon plekken. Hiervoor zou 

37 
Bron: Gemeentelijk Brainportprogramma - Gemeente Eindhoven, http://www.eindhoven.nl/artikelen/Het

gemeentelijk-Brainportprogramma.htm; laatst geraadpleegd op 26-05-2009. 
38 

Bron: Ruimtelijk Programma Brainport Regio Eindhoven; http://www.sre.nl/web/show/id=l31616; laatst 

geraadpleegd op 26-05-2009. 
39 

Bron : Hoe woont de creatieve kenniswerker?- Marco Bontje en Sako Musterd, In : S. Franke & E. Verhagen, 
red. 2005. Creativiteit en de stad; hoe de creatieve economie de stad verandert, pp . 170-179. Rotterdam : NAi 

Uitgevers. 
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kunnen worden uitgegaan van een driedeling van beroepscategorieën in kenniswerkers, cultureel
creatieve werkers en professioneel-creatieve werkers. Van deze groepen zijn de kenniswerkers en 
nog meer de cultureel-creatieve werkers in de meest stedel ijke milieus te vinden bij 
ontmoetingsplaatsen, horeca, culturele en andere voorzieningen in of vlakbij het centrum en de 
direct aangrenzende oudere wijken.40 

Eindhoven en de regio moeten attractief zijn om gevestigde ondernemers en kenniswerkers aan zich 
te binden en nieuwe initiatiefnemers en creatieve mensen aan te trekken.41 

Kans: Om kenniswerkers en cultureel-creatieve werkers aan te trekken, die een belangrijke 
doelgroep vormen voor de Driehoek, moet er een aantrekkelijk woon- en leefkilmaat worden 
gerealiseerd, waarbinnen deze groepen een passende woning moeten kunnen vinden. 

Eindhoven moet, om Brainport succesvol te kunnen ontwikkelen, volgens de nota Ruimtelijke visie 
2030 uitblinken in vier milieus die samen twee werelden faciliteren . De wereld van het thuis is terug 
te vinden in de milieus voor ontspanning en vrije tijd en de veilige en complete woonmilieus. De 
wereld van de knoop is veel dynamischer en wordt gevormd door de milieus voor ontmoeting en 
uitwisseling en de incubatie-, ontwikkelings-en productiemilieus. 
Om deze gewenste milieus te ontwikkelen moet de overheid marktpartijen, instituten en corporaties 
in hun zelfstandigheid fac iliteren. 

2.4.4 Stedelijk netwerk 

Behoort Eindhoven in Nederland tot de vijf grootste steden, op Europese schaal kan Eindhoven 
worden gezien als een middelgrote stad. Een Brabantse stad als Eindhoven kan ook in het stedelijk 
netwerk dat de Randstad vormt, worden betrokken door snelle verbindingen met Amsterdam en 
wellicht ook Rotterdam . Daarnaast moeten ook verbindingen in kleine netwerken op de schaal van 
de stad zelf worden uitgewerkt, bijvoorbeeld in fijnmazige netten van openbaar vervoer en 
fietspaden als verbindingen tussen pleinen en verblijfsruimten waar toevallige ontmoetingen 
plaatsvinden . Hoe meer en hoe zorgvuldiger grote en kleine netwerken met elkaar vervlochten zijn, 
hoe meer de creativiteit in stedelijke centra kan worden bevorderd. 
Kleine, innoverende bedrijfjes, die niet-routinematig werken, zijn in een stedelijk milieu het beste af. 
Ze treffen hier de kermiswerkers en ondernemers aan, nabij producenten en consumenten, met wie 
door de menselijke schaal van de stedelijke netwerken gemakkelijk face-to-face-contacten kunnen 
worden gelegd. 
VolgensSarisen Brouwer heeft de netwerkstad BrabantStad als zwakte het ontbreken van 
voldoende kritische massa voor een gedifferentieerd woon-, werk- en ontmoetingsklimaat . Zij zien de 
herontwikkeling vanStrijp S als creatief centrum voor Design & Technology samen met het 
toegepaste evenementen- en actieprogramma als voorwaarde voor de regio als geheel om een 
positie te midden van de meest geavanceerde regio' s ter wereld te behouden en te versterken .42 

Om de (re)vitalisering van een nieuw stedelijk gebied in Eindhoven te laten slagen, moeten de 
verbindingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau adequaat worden gefaciliteerd. Hierdoor kan 
het gebied een gewilde positie in het stedelijke netwerk innemen en vormt het een aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor de mensen die deel uitmaken van de creatieve klasse. 
Eind 2005 zijn hierover stadsdebatten gevoerd in het kader van Eindhoven Brainport, Supervillage en 
bèta-city. Hierin werd gediscussieerd over de toekomst van Eindhoven als kennisregio. Hans 

40 
Bron: The city as a laboratory: Brainport; Kees Doevendans, Jos Smeetsen Rob Soeterboek, In : E-plus 

convenant TU/een gemeente Eindhoven, Case 09, Cahier Architectuur Stedenbouw Eindhoven, 2005 . 
41 

Bron: llx040, De incomplete stad, Karel van Dijk; afdeling DSOB, gemeente Eindhoven, 2007. 
42 

Bron: Jeroen Sarisen Jan Brouwer, Stedelijke regio' s concurreren met creativiteit: Strategieën voor stedelijke 
netwerken in de creatieve economie. In: S. Franke & E. Verhagen, red. 2005. Creativiteit en de stad; hoe de 
creatieve economie de stad verandert, pp . 108-145. Rotterdam : NAi Uitgevers . 
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Mommaas nam deel aan een van deze debatten43 en gaf aan welke uitdaging er volgens hem voor 
Eindhoven bestaat. Hij pleitte ervoor dat er binnen het stedelijke netwerik waarvan Eindhoven het 
centrum is, niet alleen ruimte moet zijn voor de bèta-wetenschappers die werkzaam zijn bij de 
hightech ondernemingen in de regio. Om Brainport tot een succes te maken, is het noodzakelijk dat 
er gezocht wordt naar duurzame relaties tussen wetenschap, technologie en creativiteit. In 
Eindhoven bestaat er veel activiteit op het gebied van design, waardoor Eindhoven de potentie heeft 
om naast een bètastad een gammastad te worden. Deze twee talenten kunnen elkaar daarbij 
versterken: doordat de technologie zich steeds verder ontwikkelt, wordt deze vaak onzichtbaarder 
en nemen de vormgevingsmogelijkheden toe. De vormgeving bepaalt het succes van nieuwe 
technologieën . Technologie en design moeten hand in hand gaan. Het stedelijke netwerk Eindhoven 
moet deze kans aangrijpen om het ideale leefklimaat te scheppen voor de vertegenwoordigers van 
de nieuwe klasse die op deze gebieden werkzaam is. 
Deze erkenning van de tweeledige samenstelling van de Eindhovense creatieve klasse sluit aan bij de 
constatering van Doevendans44 dat bèta's in Eindhoven een belangrijke rol spelen. 

Kans: Het creëren van het aantrekkelijke leefklimaat moet gericht zijn op het combineren van 
bèta- en gammakennis en -activiteiten. Eindhoven heeft de kwaliteiten om technologie en design 
samen te laten gaan. In de Driehoek moet dit plaats kunnen vinden en moet dit ruimtelijk tot 
uitdrukking komen. Za wordt de Driehoek het brandpunt van deze aansprekende kwaliteiten van 
de regio. 

2.4.5 Deelconclusie 

De stad Eindhoven staat nu voor de overgang van een industriële stad naar centrum van de 
Nederlandse kenniseconomie. Hiertoe is het programma Brainport opgezet, waarmee de 
regio en de gemeente Eindhoven invulling geven aan hun ambities. 
Door mensen de mogelijkheid te bieden hun woning en woonomgeving naar eigen inzicht 
vorm te geven en aan hun wensen aan te passen kan worden ingespeeld op het gegroeide 
individualisme. Dit vergroot de aantrekkelijkheid en levendigheid, omdat de bewoners meer 
en actiever bij hun woonomgeving betrokken raken, wat het gebied een pluriformer en 
menselijker gezicht geeft. 
Om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven te scheppen, moet 
de stad in de eerste plaats aantrekkelijk zijn voor bewoners met creatieve en innovatieve 
talenten. 
Eindhoven heeft de kwaliteiten om technologie en design samen te laten gaan. Daarom 
moeten er aantrekkelijke stedelijke woonwerkmilieus worden gecreëerd waar zowel bèta
als gammakennniswerkers willen wonen en werken. Strijp S wordt gezien als het gebied dat 
de beste kansen en mogelijkheden biedt tot creatief centrum voor de regio te worden . 

43 Bron: Eindhoven Bèta-city, stadsdebat 19 december 2005; verslag via 
www .architectuurcentru meindhoven.n I. 
44 

Bron: Eindhoven als ambitieuze stad- Kees Doevendans, TU/e, 2004. 
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2.5 Conclusie 
In 2020 zal48% van de huishoudens in Eindhoven uit één persoon bestaan. 26% bestaat uit twee 
samenwonenden. Door dit relatief grote aandeel kleine huishoudens heeft de Eindhovense 
huishoudenssamenstelling een sterk stedelijk karakter i·n vergelijking met de buursteden Tilburg en 
's-Hertogenbosch. Dit houdt verband met de goede mogelijkheden voor studie en opleiding in 
Eindhoven en het daardoor relatief hoge opleidingsniveau van de Eindhovense bevolking. Mensen 
die gaan studeren blijken eerder zelfstandig te gaan wonen en langer een eenpersoonshuishouden te 
vormen. Alleenstaanden kiezen er vaker voor om in een stedelijk gebied te gaan wonen vanwege de 
aanwezigheid van veel voorzieningen in de directe nabijheid. Deze stedelijke 
huishoudenssamenstelling vertaalt zich ook naar de huidige woningvoorraad, want het aandeel 
huurwoningen en meergezinswoningen is in Eindhoven relatief hoog. 
Ook in Eindhoven doet de bevolkingstrend vergrijzing zich voor . Het aantal huishoudens met een 
leeftijd boven de 45 jaar neemt toe. Echter in vergelijking met het gemiddelde voor Nederland, zal 
Eindhoven een relatief jonge bevolking hebben. 
De jongere bevolkingsgroepen hebben een voorkeur voor centrumstedelijk wonen, wat blijkt uit het 
feit dat de twintigers en dertigers oververtegenwoordigd zijn in het centrum van Eindhoven. Daarbij 
is 55% van de woningzoekenden die centl"umstedelijk willen wonen, jonger dan 35 jaar en 28% 
tussen de 35 en 54 jaar. 

Eindhoven lijkt ook een aantrekkelijke plaats voor migranten te zijn . Als centrum van onderzoek en 
technologische ontwikkeling, wat tot uitdrukking komt in de typering van Eindhoven als Brainport, 
trekt de stad relatief veel migranten van westerse afkomst aan, onder wie veel internationale 
kenniswerkers. 
Om voldoende aantrekkelijk te zijn voor bevolkingsgroepen die positief bijdragen aan de 
ontwikkeling van de stad, moet Eindhoven de goede voorwaarden scheppen. 
Een belangrijke voorwaarde wordt gevormd door de woningvoorraad. 
Om aansprekend te kunnen zijn voor de goede doelgroepen, die passen bij het karakter van een 
centrumstedelijk gebied, moet de DriehoekStrijp S zich onderscheiden ten opzichte van de rest van 
de Eindhovense woningmarkt met een woningaanbod dat inspeelt op de wensen en eisen van deze 
groepen met een stedelijke woonvoorkeur. Aan deze wensen wordt in het volgende hoofdstuk 
verder invulling gegeven. 

De huidige woningvoorraad in het stadsdeel Centrum omvat ongeveer 3.000 woningen. Volgens de 
nieuwbouwmonitor worden er in het centrumgebied, met uitzondering vanStrijp S, in de periode tot 
en met 2012 nog 2.000 woningen toegevoegd . Vooral in het segment van de middeldure 
koopwoningen blijken er veel projecten te worden ontwikkeld. Er worden beduidend minder 
goedkope en middeldure huurwoningen nieuw gebouwd. Deze zijn echter wel ruim 
vertegenwoordigd in de huidige Eindhovense voorraad. Waarschijnlijk bevinden deze woningen zich 
vooral op locaties die redelijk ver van het centrum van de stad verwijderd zijn, aangezien de vraag 
naar goedkope en betaalbare huurwoningen in het centrum groot is, gelet op het aantal 
woningzoekenden. 
De nieuwbouwmonitor vermeldt voor het deelgebied Centrum een totaal van 2.361 te bouwen 
woningen . Dit aantalligt dicht in de buurt van de 3.700 woningen in het centrumstedelijke gebied 
van Eindhoven uit het bouwprogramma volgens het SRE-vraagscenario. Duidelijk is wel dat het 
programma voorStrijp S, zoals dat nu in de nieuwbouwmonitor is opgenomen, een substantieel 
aandeel van het totale bouwprogramma in het Centrum vormt. De ontwikkelingen in Strijp S zijn dus 
van grote invloed op het woningaanbod in het centrumstedelijke gebied van Eindhoven. 
Strijp S zal derhalve een grote impact hebben in kwantitatieve zin; dit is ook een belangrijke reden 
om het programma in kwalitatieve zin zorgvuldig samen te stellen . Het aanbod in de Driehoek zal 
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zich moeten richten op die stedelijke groepen die bijdragen aan de verlevendiging van het stedelijk 
klimaat in het gebied voor wie in de bestaande plannen nog niet voldoende aanbod bestaat. 
Bij bestudering van de vraag van woningzoekenden die centrumstedelijk wensen te wonen in de 
regio Eindhoven, blijkt dat zij voor een groot deel goedkope en middeldure woningen wensen. In de 
huidige nieuwbouwprojecten die in ontwikkeling zijn, blijken deze woningen echter veel minder 
aangeboden te worden. Dit is ook een marktsegment dat past bij een woningcorporatie zoals Trudo. 
Daarom zou Trudo zich in de Driehoek ook op dit segment moeten richten, omdat zich hierin nu 
reeds een grote krapte voordoet, die niet lijkt te worden verruimd door het overige 
nieuwbouwaanbod. 

Eindhoven staat nu voor de overgang van een industriële stad naar centrum van de Nederlandse 
kenniseconomie en heeft de kwaliteiten om technologie en design samen te laten gaan. Hiertoe is 
het programma Brainport opgezet, waarmee de regio en de gemeente Eindhoven invulling geven aan 
hun ambities. 
Om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven te scheppen moeten er 
aantrekkelijke stedelijke woonwerkmilieus worden gecreëerd waar zowel bèta- als 
gammakennniswerkers, bewoners met creatieve en innovatieve talenten, willen wonen en werken. 
Strijp S wordt gezien als het gebied dat de beste kansen en mogelijkheden biedt tot creatief centrum 
voor de regio te worden. 
Door deze toekomstige bewoners de mogelijkheid te bieden hun woning en woonomgeving naar 
eigen inzicht vorm te geven en aan hun wensen aan te passen kan worden ingespeeld op het 
gegroeide individualisme. Dit vergroot de aantrekkelijkheid en levendigheid, omdat de bewoners 
meer en actiever bij hun woonomgeving betrokken raken en hieraan bijdragen met hun creatieve 
talenten. 
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3 Centrumstedelijk wonen 

3.1 Inleiding 
Het centrale thema binnen dit hoofdstuk is het centrumstedelijk wonen. Oe ambitie bij de 
ontwikkeling van de Driehoek is te komen tot een nieuw centrumstedelijk woonmilieu . Dit bepaalt 
dus het karakter en de invuUing van het gebied. Om dit te bereiken, zal er aan een aantal 
voorwaarden moeten worden voldaan en zal het gebied de eigenschappen moeten krijgen die het 
tot een centrumstedelijk woonmilieu maken. In dit hoofdstuk worden de ingrediënten hiervoor uit 
de literatuur met betrekking tot stedelijk wonen beschreven . 
Vanuit deze voorwaarden voor en eigenschappen van stedelijkheid wordt bepaald welke 
doelgroepen tot de nieuwe stadsbewoners behoren. Het is een zoektocht naar centrumstedelijke 
doelgroepen en de voor hen belangrijke ruimtelijke kwaliteiten. 
Binnen dit deel van dit onderzoek zal de focus liggen op de aanwezigheid van doelgroepen in de 
stedelijke regio en op de voorzieningen en kwaliteiten die in het gebied reeds aanwezig zijn of nog 
moeten worden ontwikkeld. 

Dit hoofdstuk als geheel geeft antwoord op de volgende twee vragen: 
Welke eigenschappen maken een stad tot een succesvol centrumstedelijk woonmilieu met 
een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, waar mensen graag willen wonen? 
Welke doelgroepen willen graag in de stad wonen, dus welke groepen maken de stad en 
kunnen als nieuwe stedelingen beschreven worden? 

Een stad of centrumstedelijk gebied beschikt over functionele kwaliteiten, welke een ruimtelijke 
dimensie hebben. Deze dimensie kan worden gezien a11s het effect dat deze kwaliteit heeft op de 
woonfunctie . Wonen is immers een activiteit met een sterk ruimtelijke factor en verbondenheid. In 
'De nieuwe stad' worden deze kwalitatieve kenmerken uiteengezet.45 

De belangrijkste kwaliteiten die een stad moet bieden om succesvol te functioneren als attractief 
centrumstedelijk woonmilieu zijn de volgende: 

De stad als plaats voor face-to-face-contact, compacte stedelijkheid als voorwaarde voor 
directe sociale interactie (3.2) 
Onderscheidend en aantrekkelijk woon- en leefklimaat (tolerantie) met recreatieve en 
culturele voorzieningen, de stad als winkel- en uitgaanscluster (3.3) 
Kennisintensieve bedrijvigheid en werkgelegenheid (technologie) (3.4) 
ónderwijs en opleiding, roltrapfunctie (talent) (3.5) 
Creatieve kennisstad (3.6) 
Ruimte voor kansen en nieuwe initiatieven (3.7) 

De eerste vier kenmerken uit de navolgende opsomming zijn dan ook gebaseerd op de inzichten uit 
dit rapport. Samen belichten ze een viertal clusters van voorwaarden waarin een stad succesvol moet 
zijn om volwaardig te functioneren. Creatieve kennisstad en Ruimte voor kansen en nieuwe 
initiatieven zijn daaraan toegevoegd vanuit de overige literatuur en sluiten goed aan bij de situatie 
van Eindhoven en Strijp 5. 
Vanzelfsprekend gelden deze voorwaarden ook voor een centrumstedelijk woonmilieu in Eindhoven. 
Op bepaalde punten heeft Eindhoven al een sterke positie; op andere punten is de huidige positie 
zwak(ker) en is er nog verbetering nodig om ook op deze gebieden volwaardig te kunnen 
functioneren. Deze verbeterpunten bieden dus kansen voor een nieuw te ontwikkelen gebied om 

45 
Bron: De nieuwe stad: stedelijke centra als brandpunten van interactie; Rob van Engelsdorp Gastelaars en 

David Hamers; Ruimtelijk Planbureau, Den Haag; NAi Uitgevers, Rotterdam; 2006. 
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hieraan bij te dragen, waardoor het onderscheidend vermogen sterk zal toenemen. Door deze 
informatie per punt te analyseren kan de verbinding naar de situatie in Eindhoven worden gemaakt. 

3.2 Face-to-face contact en sociale interactie 
Stedelijke ruimtegebruikers onderscheiden zich door hun sterke gerichtheid op en afhankelijkheid 
van alle mogelijke vormen van rechtstreekse interactie buitenshuis. 
Voor compacte centrumstedelijke milieus is een grote toekomst weggelegd als stedelijke 
ontmoetingscentra voor kenniswerkers die afhankelijk zijn van intensieve face-to-face contacten. 
Het is dan ook voor Eindhoven belangrijk om aan deze voorwaarden te voldoen om een waardevol 
stedelijk gebied te creëren. 
Voor veel professionals in de zakelijke dienstverlening vormt de communicatie met hun klanten een 
belangrijk deel van hun werkzaamheden. Dit brengt ook veel face-to-face contact met zich mee. Aan 
deze vorm van contact wordt de voorkeur gegeven wanneer mensen elkaar recht in de ogen moeten 
kunnen kijken bij zaken als het verlenen van een opdracht of het afsluiten van een contract. In veel 
gevallen spelen deze contacten zich af in de kantoren van de dienstverleners zelf, omdat hier veel 
faciliteiten en privacy aanwezig zijn. In principe worden met deze contacten bestaande relaties 
verder verdiept, vaak door middel van het uitwisselen van ingewikkelde kennis. Daarnaast hechten 
deze professionals sterk aan het uitbouwen en onderhouden van sociale relatienetwerken. De 
bijeenkomsten die in publieke gelegenheden plaatsvinden zijn hier de aangewezen plaatsen voor. 
Deze contacten dienen in hoofdzaak om nieuwe relaties op te doen. 
Ondanks internet en andere communicatiemiddelen blijven nabijheid van klant en producent 
belangrijk. Frequente face-to-face-contacten bepalen vaak in hoge mate de kwaliteit en creativiteit 
van productie en dienstverlening.46 

In de postindustriële economie bestaat er een nieuw soort agglomeratievoordeel in stedelijke 
regio's. De afzonderlijke economische sectoren schikken zich steeds meer op lokaal niveau, waarbij 
de culturele sectoren vaak de grote steden opzoeken. 47 Steden bieden gelegenheid tot gezochte en 
ongezochte face-to-face-contacten. 

Om deze contacten plaats te laten vinden, dienen er faciliteiten te zijn waar deze directe 
ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Een stedelijk gebied is hier de aangewezen plaats voor, omdat 
hier veel, en ook veel verschillende, mensen bij elkaar komen. Het openbare gebied moet 
commerciële en niet-commerciële ruimtes voor ontmoeting bieden. Deze moeten zich richten op de 
doelgroepen die gebruik maken van het gebied, zowel voor bewoners als bezoekers . Hier valt te 
denken aan pleinen, parken, grand cafés, restaurants, muziekgelegenheden. 

Kans: Actieve stedelingen voelen zich het meest op hun plek binnen een dergelijke prikkelende 
stedelijke omgeving. Deze mensen kiezen bewust voor het wonen in een centrumstedelijk milieu 
omdat ze graag gebruik maken van de functies en de voorzieningen die de stad hen kan bieden. 
Op deze stedefingen moet Trudo zich richten, omdat zij actief kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van de levendigheid van het gebied. 

Met het oog op het groeiende aandeel alleenstaanden, dat vooral in de stedelijke gebieden groot is, 
mag worden verwacht dat ook de behoefte aan het opdoen van directe contacten evenredig groot is. 

46 Bron: Vaarwel Nederland Productieland?; Gerard Ma riet; in Vrij Nederland 15-1-2005. 
47 Bron: Redactioneel S&RO 02/2002 Creatieve steden!- Zef Hemel, Nirov, 2002. 
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3.3 Aantrekkelijk woon- en leefklimaat 
Een voorwaarde voor de stad om goed te kunnen functioneren is het bieden van een aantrekkelijk 
woon- en leefklimaat voor de bewoners en andere gebruikers of bezoekers van de stad en haar 
voorzieningen. Dit is ook van belang voor de vestiging van creatieve kennisbed rijven, omdat uit 
onderzoek blijkt dat deze zich vestigen in steden waarin hun werknemers graag willen wonen. 
Waar kan het aantrekkelijke stedelijke klimaat uit bestaan? 
Het aandeel creatieve kenniswerkers in de bevolking blijkt significant groter te zijn in aantrekkelijke 
steden . Deze aantrekkelijkheid wordt bepaald door het meten van de bereikbaarheid van werk en de 
nabijheid van voorzieningen als culinair en cultureel aanbod, natuur, historisch karakter en een 
universiteit.48 

De door Richard Floridaaan creatieve steden gestelde voorwaarde tolerantie kan heel goed 
onderdeel uitmaken van dit aantrekkelijke leefklimaat. Wanneer er een tolerant klimaat bestaat in 
een stad, dan zullen veel diverse groepen zich daar op hun plek voelen. Dit komt ten goede aan de 
diversiteit van de samenstelling van de stedelijke bevolking. Een stad met een tolerant klimaat biedt 
ruimhartig plaats aan bewoners met uiteenlopende leefstijlen en culturele achtergronden. Daarnaast 
heeft dit ook een versterkend effect op de aanwas van nieuwe groepen. De aanduiding 
sneeuwbaleffect is hier op zijn plaats. 
Steden streven naar openheid, tolerantie en diversiteit; in zijn bekende boek heeft Florida dit het 
stimuleren van een people elimate genoemd.49 

De aanwezigheid van drie factoren, te weten instellingen voor universitair en hoger 
beroepsonderwijs, kennisintensieve bedrijvigheid en een monumentale oude stadskern dragen ertoe 
bij dat een stad een florerende winkel- en uitgaansfunctie heeft . 
Hieruit blijkt dat de winkel- en uitgaansfunctie van een stad dus sterk afhankelijk is van de andere 
functies van de stad als centrum van kennisintensieve bedrijvigheid en de stad als onderwijscentrum. 
De ene functie versterkt de andere, waardoor ze nauw met elkaar verbonden zijn. Een mix van 
functies in het gebied kan bijdragen aan de menging in de bevolking. 

Kans: Eindhoven heeft reeds een breed aanbod van onderwijsinstellingen en kennisintensieve 
bedrijvigheid. De monumentale oude stadskern is echter slechts beperkt aanwezig. Door de 
Driehoek, die reeds een uniek en monumentaal karakter heeft, zodanig in te richten dat deze een 
vergelijkbare sfeer biedt als oude stadskern, wordt de winkel- en uitgaonsfunctie van het gebied 
versterkt. Dit draagt bij aan de Driehoek als levendig hart van Bralnport. 

Een voorzieningenrijke stedelijke omgeving is zowel voor creatieve kenniswerkers als typische 
stadsbewoners aantrekkelijk, mede omdat het hier deels om dezelfde mensen gaat. 
Creatief kenniswerk gaat ook na werktijd door, waardoor netwerken ook na werktijd in bijvoorbeeld 
cafés en parken plaats vindt. Daarom is een gedifferentieerd aanbod van dit soort plekken nodig om 
creatieve kenniswerkers aan te trekken.50 

Binnen de nieuwe (of nieuw te vormen) stad vormt de groep mensen die een start maken dan ook de 
aangewezen groep waar het beleid van de woonmilieuprogrammering zich op moet richten. Zij 
kiezen bewust voor een leven als fulltime stedeling en vormen daarom een hoofddoelgroep. Naast 
deze hoogopgeleide, alleenstaande starters worden in 'De nieuwe stad' twee andere groepen 
onderscheiden die de nieuwe stad 41aken en dus voor een aantrekkelijk klimaat in die stad zorgen. 
Dit zijn de kenniswerkers die in de stad werken en het publiek dat de voorzieningen van de stad 

48 
Bron: Stedelijke woonwerkmilieus nabij stadscentra, Annet Jantien Smit, Real Estate Magazine 41, 2005 . 

49 
Bron: The rise of the creative class ... and how i t's transforming work, leisure, community, and everyday life

Richard Florida; Basic Books, 2002. 
50 

Bron: Stedelijke woonwerkmilieus nabij stadscentra, Annet Jantien Smit, Real Estate Magazine 41, 2005. 
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bezoekt. Deze groepen hebben gemeen dat ze afhankelijk zijn van intensief contact met 
soortgenoten. In centraal gelegen compacte, functioneel gemengde stadsdelen met een 
aantrekkelijk woon- en leefklimaat, kunnen deze groepen hun plaats vinden en de smaak van het 
stedelijk wonen te pakken krijgen. 

3.4 Kennisintensieve bedrijvigheid en werkgelegenheid 
Sinds de jaren veertig is de kennisfactor steeds belangrijker geworden voor de verandering en 
verbetering van het productieproces. Daarna werd kennis zelf productie; de meeste creativiteit gaat 
zitten in het ontwikkelen van nieuwe kennis en het verzinnen van nieuwe toepassingen ervan. Dat is 
wat Floridaonder creativiteit verstaat en wat als de belangrijkste motor van onze economie mag 
worden beschouwd.51 

Het inzetten op creatieve kenniswerkers als nieuwe economische kracht is geen nieuw gegeven 
binnen de huidige ontwikkeling van de stedelijke samenleving. Deze tendens is al enkele jaren 
waarneembaar en werd extra versterkt door het uitkomen van het inmiddels tot standaardwerk 
verworden boek van Florida, waarin hij de opkomst van de creatieve klasse beschrijft. In de eerste 
jaren daarna was het een hot item voor de bestuurders van elke, zichzelf respecterende stad. De 
aanvankelijke hype rond het begrip is inmiddels wat afgezwakt, maar nu is het dus tijd om een 
ruimtelijk vervolg te geven aan de ambities en ideeën van de afgelopen jaren. Want de creatieve stad 
is geen bevlieging, maar een duurzaam concept. 

Om de ruimtelijke invulling te kunnen bewerkstelligen, zullen er allereerst woonmilieus die aan de 
wensen van de creatieve kenniswerkers beantwoorden, moeten worden ontwikkeld en ingericht. 
Deze belangrijke groep moet haar plaats in de stad kunnen vinden . 
Voor een deel moet deze aangeboden worden, voor de rest kan deze groep zelf verder invull'ing 
geven aan deze plek. 
In 'De nieuwe stad'52 wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen kenniswerk, omdat 
dit onderscheid van invloed is op de gebondenheid van de kenniswerkers aan compacte, stedelijke 
woonmilieus. Dit onderscheid is het gevolg van een verschillende mate van afhankelijkheid van 
intensieve face-to-facecontacten ter bevordering van kennisuitwisseling. Alfa- of 
gammakenniswerkers hebben vaker een stedelijk uithuizige leefstijl en daardoor meer stedelijke 
binding dan bètakenniswerkers. Deze laatste groep houdt zich vooral bezig met research & 
development, wat hun een sterke binding met de industrie geeft. Omdat grote industriële 
ondernemingen niet meer in centrumstedelijke gebieden zijn gevestigd, is de veronderstelling dat de 
werknemers in deze sector minder gebonden zijn aan het stedelijke gebied. 
Bèta-kenniswerkers kunnen daarom alleen tot doelgroep voor het centrumstedelijke gebied worden 
gerekend, indien er in de nabije omgeving voldoende bedrijvigheid uit deze sector gevestigd is, waar 
zij werkzaam kunnen zijn. 
In dit tijdperk van de postfordistische economie kiezen bedrijven in de kennisintensieve sector er 
vaak voor om zich te vestigen in een gebied dat vele urbanisatievoordelen kent. Deze voordelen zijn 
te danken aan de diversiteit aan in de stad actieve ondernemingen, voorzieningen voor cultuur en 
ontspanning, de verscheidenheid in woonmilieus en de bevolkingssamenstelling.53 Verscheidenheid 
in het stedelijke gebied is hiervoor dus van belang. 

51 
Bron: Roy van Daim; Richard Florida Creativity Group via 

http://www.lux-ni jmegen.nl/ debat jnfo/ Archlef/ kunst/florida verslag stronks.html. 
52 Bron: De nieuwe stad: stedelijke centra als brandpunten van interactie; Rob van Engelsdorp Gastelaars en 
David Hamers; Ruimtelijk Planbureau, Den Haag; NAi Uitgevers, Rotterdam, 2006. 
53 Bron: llx040; De educatieve stad: §4. Werken waar het leuk is; vestigingsfactoren in de global village, Jan 
Prins, Fontys Hogeschool MER, Eindhoven, 2007. 
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Kans: Er moet worden ingezet op creatieve kenniswerkers als doelgroep voor de Driehoek. Door 
ook bedrijven in zowel de bèta- als de gammasector aan te trekken, ziJl/en de kenniswerkers ook 
centrumstedelijk willen wonen. 

3.5 Onderwijs en opleiding 
Instellingen voor universitair en hoger beroepsonderwijs vormen mogelijkheden voor jongeren en 
andere stadsbewoners om zichzelf naar een hogere positie op de sociale ladder toe te kunnen 
werken. Door in deze scholingsmogelijkheden te voorzien, trekt een stad studenten aan, een groep 
die vaak bewust kiest voor een stedelijke levensstijl. Ze maken veel gebruik van stedel1ijke 
voorzieningen en zijn gericht op frequente onderlinge interactie. 
Dit totaal aan voorzieningen waarmee de bewoners van het gebied in hun eigen sociale stijging 
kunnen voorzien, wordt de roltrapfunctie van een stedelijk gebied genoemd. 

Kans: Tegen de algemene trend in vormen de hoogopgeleide, alleenstaande starters de enige 
categorie stadsbewoners die zich de laatste tijd in de stad heeft gevestigd. Ze kiezen bewust voor 
een leven als fulltime stedeling. Trudo moet zich met het woningaanbod in de Driehoek richten op 
deze doelgroep die bewust kiest voor het wonen in de stad. 

Zij maken gebruik van de roltrapfunctie van de stad, om van alle mogelijkheden en voorzieningen te 
profiteren om hun carrière en leven op te bouwen. Binnen een stad is deze roltrapfunctie dan ook 
van groot belang om de stad aantrekkelijk te houden. Goede onderwijsvoorzieningen en voldoende 
werkgelegenheid voor kenniswerkers zorgen ervoor dat de stad haar aantrekkingskracht behoudt, 
zowel voor de mensen die er wonen of willen gaan wonen, als voor de mensen die vanuit de regio 
naar de stad komen om van de stedelijke voorzieningen gebruik te maken. De aanwezigheid van 
insteHingen voor universitair en hoger beroepsonderwijs draagt bij aalil de florerende winkel- en 
uitgaansfunctie van een stad, omdat het een noodzakelijke voorwaarde is voor de aanwezigheid van 
jonge, uithuizige studenten en startende professionals. 
Uit de huidige bevolkingscijfers blijkt dat de twintigers 16% van de totale populatie van Eindhoven 
uitmaken en daarmee relatief sterk vertegenwoordigd zijn. 54 Het centrum van Eindhoven blijkt bij de 
twintigers en de dertigers ook populair te zijn, aangezien zij daar respectievelijk 22% en 36% van de 
bevolking vormen en duidelijk oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van de jeugd en de 65-
plussers. Dit wijst erop dat de in Eindhoven aanwezige onderwijsinstellingen ook in de praktijk een 
grote groep jongeren aan de stad weet te binden en dat zij tevens een voorkeur hebben voor 
centrumstedelijk wonen. 
Uit onderzoek naar de woonwensen van studenten in Eindhoven, blijkt dat er een tekort bestaat van 
850 zelfstandige huurwoningen. Er bestaat een overschot aan onzelfstandige studentenwoningen, 
met name in studentenhuizen. Het centrum van Eindhoven is verreweg de meest populaire locatie 
onder studenten; meer dan 90% geeft de voorkeur aan het centrum. 55 

s
4 

Bron: llx040- De aantrekkelijke stad- Demografie en migratie in Eindhoven; Harry ten Caten; gemeente 
Eindhoven, 2007. 
ss Bron: Je bent student en je wilt wat in Eindhoven; Woonwensenonderzoek onder studenten van de TU/e, 

Fontys Hogescholen en Design Academy in opdracht van Vestide en Gemeente Eindhoven; Linda van de 
Lagemaat en Joost Wegstapel, Laagland'advies, Houten, 2006. 
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Kans: Het centrumstedelijke gebied van Eindhoven is nu al populair bij de twintigers en dertigers, 
aangezien zij daar oververtegenwoordigd zijn. Om deze actieve groep te behouden voor 
Eindhoven, moet de Driehoek een gebied worden waar zowel werkenden als studenten hun 
ideale woonomgeving kunnen vinden. 

3.6 Creatieve kennisstad 

3.6.1 De creatieve klasse 
In zijn bestseller 'The rise of the creative class' 56 stelt socioloog Richard Floridadat de creatieve 
klasse die centraal staat in zijn betoog een economische basis heeft. Aan de hand van het werk dat 
iemand beoefent, wordt bepaald of hij of zij al dan niet tot deze klasse behoort. Mensen delen 
zichzelf in sociale klassen in en voelen zich verbonden met gemeenschappelijke denkbeelden 
('identities') op basis van hun economische functie. Hieruit vloeien hun sociale en culturele 
voorkeuren en identiteiten en daarmee weer hun consumptiepatronen voort. 
Floridageeft in zijn boek aan dat hij zich baseert op het werk van mensen als Erik Olin Wright, die de 
opkomst van de nieuwe professional-managerial class beschreef, die zoals eerder genoemd een 
nieuwe middenklasse vormt. Ook vermeldt hij Drucker en Machlup die al in de jaren zestig de groei 
van de nieuwe groep beschreven die zij aanduidden als kenniswerkers. 
De creatieve klasse bestaat uit mensen die door middel van hun creativiteit een economische 
toegevoegde waarde produceren. Ze omvat derhalve een grote groep kenniswerkers, symbolisch 
analisten, professionals en technici. 
De creatieve klasse bestaat uit twee delen. De super-creative care vormt de kern van de creatieve 
klasse. De mensen die werkzaam zijn in deze kern brengen volgens de definitie van Floridabepaalde 
creatieve producten of diensten voort die breed toepasbaar en verspreidbaar zijn. Zij beschikken 
naast een probleemoplossend ook over een hoog analyserend vermogen en zijn daardoor in staat 
een probleem te benoemen. Samen met deze kerngroep bestaat de creatieve klasse uit de creatieve 
professionals, die werkzaam zijn in een groot aantal kennisintensieve bedrijfstakken, zoals hightech 
industrie, financiële diensten, juridische zaken, gezondheidszorg en bedrijfskunde. Zij zijn in hun werk 
vaak probleemoplossend bezig, waarvoor ze dienen te beschikken over een hoog opleidingsniveau 
en veel sociaal kapitaal. Ze moeten zelfstandig naar creatieve oplossingen voor problemen op allerlei 
gebieden zoeken en daarvoor geregeld buiten de gebaande denkpatronen treden. De creatieve 
klasse hecht volgens Floridasterk aan verdienste. Ze zijn ambitieus, willen hun eigen vaardigheden 
en inspanning om hogerop te komen en worden gedreven door respect vanuit hun klassegenoten. 
Naast de creatieve klasse onderscheidt Florida de werkende klasse (working class) en de 
dienstenklasse (service class). In de dienstenklasse bevinden zich de banen met eenvoudige 
werkzaamheden en navenant lage salarissen; ook wel eens aangeduid met de term McJobs. Ook 
deze klasse groeit en deze groei is volgens Florida een reactie op de behoeftes vanuit de creatieve 
klasse. Door de manier waarop de creatieve economie functioneert, neemt de behoefte aan 
ondersteunende diensten toe. 
Voor sommige mensen is een baan in deze dienstenklasse een opstap naar de creatieve klasse. Voor 
veel anderen bestaat er geen uitweg en is de dienstenklasse de enige klasse waarin ze terecht 
kunnen om te voorzien in hun levensbehoeften. 
De trend doet zich voor dat mensen die bepaalde beroepen i,n de dienstenklasse uitvoeren hun eigen 
functie langzamerhand als gevolg van de vraag verbreden door er hun eigen creativiteit in te brengen 
en daardoor zelf de opstap maken naar de creatieve klasse. 
Bottom line: des te meer creativiteit wordt gewaardeerd, des te groter wordt de creatieve klasse. 

56 Bron: The rise of the creative class ... and how it's transforming work, leisure, community, & everyday life
Richard Florida; Basic Books, 2002. 
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3.6.2 De creatieve klasse in Eindhoven 

Een mogelijk probleem schuilt in het gebruik en de definitie van het begrip creatieve klasse. Het lijkt 
erop dat het begrip creatieve klasse een soort containerbegrip is geworden. Binnen de gemeente 
Eindhoven bestaat er geen eenduidige definitie van de creatieve klasse en worden zowel brede als 
enge definities gehanteerd.57 Ellen van Vugt heeft in haar afstudeeronderzoek de brede definitie 
zoals opgesteld door Richard Floridagehanteerd om hierdoor te voorkomen dat er beroepen over 
het hoofd worden gezien, die mogelijk in een later stadium door de gemeente Eindhoven van belang 
kunnen worden geacht. 
Zij heeft ook onderzocht hoe groot het aandeel van de creatieve klasse binnen de Eindhovense 
beroepsbevolking geschat wordt. Volgens onderzoek van Kees Doevendans58 behoorde in 2004 
43,5% van de werkende mensen in Eindhoven tot de creatieve klasse. Dit is onderverdeeld in 20% 
behorend tot de super creative care en 23,5% creative professionals. Dit is een behoorlijk hoog 
aandeel. In de Atlas voor gemeenten 200459 wordt uitgegaan van een percentage van 26%, wat ook 
al boven het landelijke gemiddelde van 22,1% uitkomt. Marlet rekent alleen de beroepen die meer 
dan gemiddeld creatief en meer dan gemiddeld productief zijn tot zijn definitie van de creatieve 
klasse.60 

Marlet geeft verder aan dat de essentie van de creatieve beroepsgroep is dat zij graag in steden 
leven en goed gebruik maken van de stedelijke voorzieningen. Hierdoor geven de creatieven een 
flinke impuls aan de lokale economie. Volgens Marlet spreken de creatieve klasse in Nederland 
begrippen als historiciteit, traditionele en culturele waarden meer aan dan tolerantie of diversiteit, 
waar Floridagrote betekenis aan hecht. Een goed en breed aanbod van woningen is een voorwaarde 
om de creatieve klasse binnen de stad te houden. Doevendans maakt als kanttekening dat niet 
iedere creatieve klasse er hetzelfde uit kan zien. Deze klasse is in Eindhoven, bijvoorbeeld in 
tegenstelling tot Amsterdam, meer bèta-gekleurd. De bèta's zijn vaak op zoek naar een traditionele 
en rustige omgeving. Eindhoven moet zich volgens Doevendans ook niet alleen richten op de creative 
class, ook de working classen de service class moeten zich thuis voelen in de stad . 
Hoewel er dus duidelijk een creatieve klasse in Eindhoven aanwezig blijkt te zijn, is het niet zeker of 
Eindhoven voldoende creatieve stad is om de leden van deze klasse aan te trekken . Brown en Van de 
Ven betogen dat de kansen voor Eindhoven klein zijn. 61 De kwaliteit van de omgeving is hoog, maar 
de gebouwenvoorraad is weinig apart en de creatieve cultuur i·s nauwelijks aanwijsbaar. Zij verwijzen 
naar de mening van Sa ris en Brouwer uit het boek 'Creativiteit en de stad' dat een centrum voor 
Design & Technology een voorwaarde is voor de regio (Brabantstad) om een positie te verkrijgen 
temidden van de meest geavanceerde regio's in de wereld. Daarbij opperen zij Strijp S als mogelijke 
locatie hiervoor en de ontwikkeling van Brainport als een optie. Strijp S zou met zijn industriële 
monumenten een aanzet kunnen vormen om een gebied te worden dat aantrekkelijk en omvangrijk 
genoeg is om de kritische massa voor de creatieve stad te vergroten, getalenteerde buitenlanders 
aan te trekken en een groep menselijk kapitaal aan Eindhoven te binden. 

3.6.3 Woonvoorkeuren van de creatieve klasse 

Marlet en Woerkens hebben de woonpreferenties van de leden van de creatieve klasse 
geanalyseerd. Daartoe hebben zij een aantal verklarende factoren voor het woongedrag van deze 
groep benoemd. Ze maken gebruik van de inzichten van Richard Florida, waardoor onder andere de 

57 Bron: Eindhoven: stad voor de creatieve klasse?- Master Thesis Ellen van Vugt, UvT, 2005. 
58 

Bron: Eindhoven als ambitieuze stad- Kees Doevendans, TU/e, 2004. 
59 

Bron: Atlas voor gemeenten- Gerard Marlet en Clemens van Woerkens, Stichting Atlas voor gemeenten, 
2004. 
60 Bron: De creatieve stad: hype of kans?- verslag van het debat van 2 december, Nirov, Amsterdam, 2004 . 
61 Bron: llx040- De creatieve stad- Creativiteit als een kans voor Eindhoven, Gordon Brown en Leonie van de 
Ven, TU/e, 2007. 
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aanwezigheid van kunstenaars, tolerantie en stedelijke attracties als mogelijke verklaringen zijn 
onderzocht. Hieruit blijkt dat voor de Nederlandse steden de aanwezigheid van kunstenaars en het 
bestaan van tolerantie niet bepalend zijn voor de omvang of de groei van de creatieve klasse. Dit kan 
ook betekenen dat de Nederlandse steden op deze punten weinig van elkaar verschillen. 
Uit dit onderzoek blijkt verder dat de mensen uit de creatieve klasse eigenlijk ook gewone mensen 
zijn. Hun keuze voor een bepaalde woonplaats wordt vooral bepaald door stedelijke attracties als de 
aanwezigheid van cultuur, natuur, horeca, de kwaliteit van de horeca en de nabijheid van geschikte 
werkgelegenheid. De aanwezigheid van kunstenaars mag een plaats dan niet in het bijzonder 
aantrekkelijk maken voor de creatieve klasse, de productie in de kunstensector doet dat duidelijk 
wel. Omdat creatieve bedrijven zich vestigen op plaatsen waar de mensen en dus werknemers uit de 
creatieve klasse zich bevinden, kan de benodigde culturele productie het meest zinvol worden 
gestimuleerd door traditionele stedelijke voorzieningen als de kwaliteit van de woningvoorraad en 
het culturele aanbod te bevorderen. 
Dit blijkt ook uit de studie naar internationale kenniswerkers in de regio Eindhoven uit 200662

• Binnen 
dit onderzoek zijn de internationale kenniswerkers gevraagd om verbeterpunten aan te geven voor 
de professionele situatie in de regio. De auteurs merken op dat de ondervraagden nauwelijks 
werkgerelateerde punten aandragen, maar vooral en meer dringend aanvullende wensen hebben op 
het gebied van vervoer, bureaucratie, woonsituatie, winkels en het sociaal en cultureel klimaat. 

Bontje en Musterd63 hebben onderzoek verricht naar de woonomstandigheden van de creatieve 
kenniswerker. Ze verwijzen naar Florida, die in zijn boek pleit voor het stimuleren van een people 
elimate in stedelijk ontwikkelingsbeleid. Het gaat niet meer om het aantrekken van investeerders, 
maar in eerste plaats om het aantrekken en vasthouden van bewoners en dan in het bijzondere 
diegene met creatieve en innovatieve talenten. Om tot een goed people elimate te komen, legt 
Florida de nadruk op openheid, tolerantie en diversiteit. De steden moeten ruimhartig plaats bieden 
aan bewoners met uiteenlopende leefstijlen en culturele achtergronden, die allemaal goed met 
elkaar overweg moeten kunnen, zodat iedereen zich thuis kan voelen in de creatieve stad. De 
creatieve klasse voelt zich aangetrokken tot kleinschalige, laagdrempelige culturele activiteiten in de 
eigen buurt. Er moet altijd iets te doen zijn in plaats van dat het stil is op straat. Dit wordt ook wel 
aangeduid met de sterk op Jane Jacobs' werk (1961) geïnspireerde begrippen 'street level culture' en 
'mixed-use neighbourhoods'. Deze buurten moeten niet alleen een woonfunctie hebben, maar 
vooral ook gemengde bestemmingen als winkels, horeca en culturele voorzieningen. Floridageeft 
hiermee dus aan welke kwaliteiten woonmilieus voor de creatieve klasse moeten hebben. 
Bontje en Musterd constateren echter dat Floridageen uitspraken doet over de woning en de 
woningmarkt. Daarom besteden ze zelf aandacht aan het creatieve woonmilieu, de woning van de 
creatieve kenniswerker en het woningmarktbeleid in de (Nederlandse) creatieve stad. 
De eerste constatering is meteen dat hét creatieve woonmilieu niet bestaat. De creatieve klasse is 
breed en divers aan beroepsgroepen en dat vertaalt zich in hun uiteenlopende 
woonmilieuvoorkeuren. Uit onderzoek naar de woonplaatsen van in Amsterdam werkzame 
kenniswerkers blijkt er een enorme spreiding te zijn tot ver buiten Amsterdam, maar wel met een 
duidelijke concentratie in de noordvleugel van de Randstad. In Amsterdam wonen veel 
kenniswerkers met name op de traditionele hoge-status as vanaf de IJ-oevers via het centrum en 
Zuid tot in Amstelveen . Het blijkt dat verschillende beroepsgroepen ook andere woonoriëntaties 
vertonen. Zelfs binnen de super creative care is dit zo. Kunstenaars en architecten zijn sterk 
vertegenwoordigd in en vlakbij het stadscentrum, hoogleraren wonen zowel centrumstedelijk als 
landelijk en mensen met iet-beroepen hebben een sterke voorkeur voor suburbaan wonen. 

62 
Attracting and embedding international knowledge workers in the Eindhoven Region: A study on the 

composition, perceptions and expectations; Bert-Jan BuiskoolenDouwe Grijpstra; Research voor Beleid, maart 
2006. 
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Bron: Hoe woont de creatieve kenniswerker?- Marco Bontje en Sako Musterd, Amsterdam institute for 
Metropolitan and International Development Studies, Amsterdam, 2005. 
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lVI et het vergelijken van deze woonvoorkeu ren, komt ook het thema over de onderverdeling van de 
creatieve klasse in subgroepen weer naar boven. Bontje en Musterd refereren aan Lukey en Van der 
Steenhoven (2004) die drie beroepsgroepen onderscheiden, te weten de kenniswerkers, cultureel 
creatieven en professioneel creatieven. Een kenniswerker wordt gedefinieerd als een persoon met 
een afgeronde HBO- of WO-opleiding. Tot de cultureel-creatieven behoren kunstenaars, muzikanten, 
architecten, mediamakers, wetenschappers, docenten, ict'ers, reclamemakers, modeontwerpers, 
designers. De professioneel-creatieven zijn managers in zakelijke, financiële en juridische 
dienstverlening en mensen met hogere functies in de gezondheidszorg, techniek en verkoop. Deze 
indeling doet denken aan de professional-managerial class van Erik Olin Wright, verder uitgewerkt 
door Savage et al. Er dreigt een lichte begripsverwarring, aangezien zij met de professional class juist 
degenen bedoelden die gebruik maken van hun cultureel kapitaal om macht en status te verwerven. 
De managerial class van Wright c.q. Savage moet het vooral van hun organisatorische talenten 
hebben, terwijl deze groep in deze indeling onder de professioneel-creatieven valt. 
De kenniswerkers in Amsterdam zijn in de meest stedelijke woonmilieus te vinden, in de buurt van 
ontmoetingsplaatsen en voorzieningen. Cultureel-creatieve werkers wonen nog wat stedelijker, dus 
in of vlakbij het centrum. De professioneel-creatieve werkers vertonen een veel ruimere spreiding en 
wonen meer in de welgestelde uitbreidingswijken dan in het centrum. Er kan gesteld worden dat 
deze laatste groep minder tot de creatieve kern behoort dan de andere twee. Over het geheel bezien 
blijkt er een duidelijk concentratiegebied te bestaan waar de deelgroepen elkaar vinden, namelijk het 
stadscentrum en de 19"-eeuwse uitbreidingswijken; een heel beperkt deel van Amsterdam. 
Kenmerkend voor dit gebied is de hoge bebouwingsdichtheid en de hoge mate van functiemenging 
met winkels, horeca, cultuur, overheids-en onderwijsinstellingen en nog vrij veel kantoren. Gebieden 
die deze eigenschappen hebben kunnen zodoende worden gezien als woongebieden waarin alle 
deelgroepen van de creatieve klasse zich thuis voelen. 

3.7 Ruimte voor kansen en nieuwe initiatieven 

3.7.1 Keuzebiografie voor de levensloop 

Het levensloopperspectief is een manier om ruimtelijk-maatschappelijke problemen in samenhang 
met elkaar te kunnen zien. De meest gangbare indelingen van de levensloop gaan uit van drie fases, 
namelijk de jeugd, volwassenheid en ouderdom. De volwassenheid wordt hierin gezien als de 
periode waarin men huwt, een gezin vormt en een beroep uitoefent en/ of voor kinderen zorgt. In de 
jeugd bereidt men zich hierop voor en tijdens de ouderdom verkeert men in de empty-nestfase 
waarin de kinderen zijn uitgevlogen en de ouders weer alle tijd voor zichzelf hebben. 
In de laatste decennia van de twintigste eeuw is als gevolg van reeds eerder aangehaalde trends als 
individualisering, secularisering, toegenomen zelfbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid deze 
standaardlevensloop veel minder standaard geworden en is er een keuzebiografie voor de 
levensloop als norm gaan gelden. De Lange64 stelt dat de burger zijn eigen manager is geworden. 
Mensen beschikken over financiële, persoonlijke en culturele draagkracht om zelf allerlei 
uiteenlopende keuzes met betrekking tot hun eigen leven te maken en daar de verantwoordelijkheid 
voor te dragen. 
Woonmilieus zouden dan in het ideale gevallevensloopbestendig moeten zijn. Hierdoor kunnen 
mensen die in verschillende fasen van hun levensloop verkeren binnen hetzelfde woonmilieu wonen 
en dus gedurende een groot deel van hun levensloop binnen datzelfde woonmilieu blijven wonen. 
In het nieuwe levensloopdiscours draait het dus om mensen die hun leven in eigen hand nemen en 
dit geheel volgens eigen inzicht inrichten. Het woonmilieu is de omgeving waarbinnen ze dit doen, 

64 
Geciteerd bij: Woonmilieu, leefstijl en levensloop- Jos Smeets in: Bouwstenen 110, Reflecties op het 

Woondomein; TU/e, 2006. 

47 16-7-2009 



Wonen in de Driehoek St rijp S- Afstudeeronderzoek Nick Vonk 

die de basis vormt van waaruit ze deze activiteiten ondernemen en waaraan ze eigenhandig vorm 
kunnen geven. Hierdoor kunnen ze hun individualiteit ontwikkelen. 
In 'De nieuwe stad'65 wordt verwezen naar de Britse geograaf Brian Berry die al in 1973 deze 
verandering beschrijft in het onderscheiden van ten minste vier verschillende en opeenvolgende 
lifestyles: "growing up in a smaller community; career building in the apartment neighbourhoods of a 
city; child raising in a suburb; and retirement by empty-nest couples to better climates, to exurb 
country places, or to exclusive big-city apartment complexes." De conclusie hiervan is dat deze 
demografische transitie in ruimtelijke zin leidt tot een veelkleurig mozaïek van lifestylemilieus. In 
deze beschrijving lopen lifestyles I leefstijlen over in de levensloop en wordt meteen de link naar de 
ruimtelijke dimensie van de woonmilieus gelegd. 

3. 7.2 Starters 

De nieuwe groepen stadsbewoners richten zich op het werken aan hun carrière en verkiezen 
hiervoor een stedelijke omgeving die hun veel impulsen kan bieden. Het zijn jonge en overwegend 
alleenstaande starters die sterk gericht zijn op centraal-stedelijk gesitueerde opleidingsinstellingen, 
werkgelegenheid, cultuurvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen. Deze starters verkeren in de fase 
van hun levensloop, die in de moderne llevensfasebenadering66 wordt aangeduid als de tweede fase, 
namelijk de fase van de jong volwassenheid (in de leeftijd van 15 tot 30 jaar). Hun positie als starters 
is vaak essentieel. Ze zijn naar het stedelijk woonmilieu gekomen om daar hun professionele carrière 
te starten en in dezelfde periode hun eigen huishouden te gaan vormen, eerst als alleenstaande en 
daarna well icht als partner en later mogelijk ook a'ls ouder in een meerpersoonshuishouden. Dit zijn 
twee levensdoelen die in deze levensfase centraal staan en de basis vormen voor het verloop van de 
volgende fases. 

De jongeren die in de stad hun zelfstandig bestaan opbouwen, hebben allemaal de bedoeling om een 
professionele carrière te starten en eigen huishouden op te zetten . Hierdoor zijn ze meer dan iedere 
andere bewonersgroep uit op het verkennen van mogelijkheden en het uitproberen van 
oplossingsvarianten voor de verdere inrichting van hun levens. Deze bedoelingen hebben ze ook 
allemaal gemeen. Desalniettemin kan deze bewonersgroep nog verder onderverdeeld worden. 
Een tweedeling kan worden gemaakt tussen studenten en werkers. De studentenstarters zijn nog 
bezig met hun studie of met de eerste stappen richting een vaste baan. Deze groep heeft nog een 
laag inkomen en is vooral gericht op de onderwijsvoorzieningen in de stad. 
De werkers die in de vervolgfase verkeren, hebben al een fulltime baan. Tevens hebben ze vaak al 
besloten tot welk type huishouden zij in hun verdere leven willen gaan behoren. Zij hebben een 
redelijk tot goed inkomen en zijn vooral gericht op de kennisintensieve werkgelegenheid waarin ze 
een passend loopbaanperspectief kunnen vinden . 

Om aantrekkelijk te zijn voor starters, dienen stedelijke clusters in ten minste drie behoeften te 
voorzien. 

Ze moeten alle mogelijkheden bieden om ter plaatse carrière te kunnen maken. 
Er moet altijd woonwerkruimte beschikbaar zijn voor weinig vermogende studenten. 
Ten derde moeten de jongeren de gelegenheid hebben om naast hun professionele 
bezigheden een impulsrijk uithuizig bestaan te kunnen leiden. 

De eerste voorwaarde is het belangrijkst, omdat gebleken is dat stedehjke clusters zonder voldoende 
carrièremogelijkheden nog nooit tekenen van gentrification door jonge alleenstaande starters 
vertoond hebben. 

65 
Bron : De nieuwe stad: stedelijke centra als brandpunten van interactie; Rob van Engelsdorp Gast elaars en 

David Hamers; Ruimtelijk Planbureau, Den Haag; NAi Uitgevers, Rotterdam; 2006. 
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Om de behoefte aan carrièrevorming te kunnen faciliteren, dienen de stedelijke clusters over twee 
kwaliteiten te beschikken. Binnen de dagelijkse stedelijke omgeving (daily urban system) van de 
betrokkenen dient een ruime schakering van universitair en hoger beroepsonderwijs aanwezig te 
zijn. Dit is nodig om de jonge starters in hun meest mobiele levensfase aan het stedelijke cluster te 
kunnen binden. Daarbij dient er ook een divers samengesteld, ruim palet van kennisintensieve 
werkgelegenheid beschikbaar te zijn. Hierdoor kunnen de starters in hun vervolgfase wanneer ze 
fulltime gaan werken, vastgehouden worden. 
Zoals opgesomd in de behoeften, moeten er voldoende en adequate woonvoorzieningen voor 
verschillende soorten starters met voldoende differentiatie in de woonlasten worden geboden. Er 
moeten zowel broedplaatsmilieus, goedkope panden voor zowel wonen als werken met veel ruimte 
voor eigen invulling, als meer riant uitgevoerde woonwerkmilieus. 
De derde behoefte is die aan facilliteiten voor vrijetijdsbesteding. Een omvangrijk en gevarieerd 
bestand aan publieke faciliteiten die zijn gericht op recreatie en cultuurconsumptie zijn gewenst. 
Daarnaast dient er ook een ruim bemeten openbaar gebied te zijn, waar men andere mensen kan 
aantreffen, waardoor toevallige ontmoetingen die creativiteit bevorderen mogelijk worden gemaakt. 

Kans: Door te investeren in mogelijkheden voor deze jonge starters kunnen aanbieders van 
woonvoorzieningen profiteren van de levendigheid die deze groep naar de stad brengt. Door hun 
sterke gerichtheid op stedelijke voorzieningen ontstaat er goede voedingsbodem voor 
ondernemingen die deze diensten kunnen aanbieden. 

Hierdoor wordt een gemengd en levendig woonmilieu gecreëerd dat als een echt stadscentrum gaat 
functioneren en aantrekkelijk wordt, zowel voor de mensen die er willen wonen als voor mensen die 
er werken of recreatief gebruik maken van de voorzieningen die het gebied herbergt. 
Na de startersfase komen ze in de volgende levensfase waarin ze ervoor kunnen kiezen om deze in 
een ander woonmilieu te gaan beleven of om in het stedelijke woonmilieu te blijven wonen. 
Hierdoor gaat de stad op een gegeven moment een meer gemengd bewonersbestand vertonen. 

3.7.3 Gentrifiers 

De belangrijkste groep binnen de stedelijke gebieden die hun leven naar eigen inzicht inrichten en in 
plaats van een traditionele levensloop hun eigen keuzebiografie volgen, wordt omschreven als de 
gentrifiers. 
Deze naam is afgeleid van het begrip gentrification. Dit begrip is terug te voeren op de Londense 
sociologe Ruth Glass, die het in 1964 in omloop heeft gebracht. Ze refereerde aan het ontstaan van 
een nieuwe stedelijke gegoede klasse (de gentry) die begon met opkopen en opknappen van 
woningen in verouderde Londense arbeiderswijken. 67 

Gentrifiers worden gezien als de nieuwe stedelingen voor wie kunst, architectuur, design, muziek en 
creativiteit in al zijn facetten van belang is.68 Het zijn mensen in creatieve beroepen die hun eigen 
identiteit en talenten willen ontwikkelen, waarvoor een tolerante omgeving een voorwaarde is. Dit is 
ook een van de voorwaarden zoals Richard Floridadeze benoemd heeft voor een omgeving met een 
hoog aandeel creatieve klasse. 
Binnen het proces van gentrification zoals dit sinds 1970, dus vanaf dezelfde periode dat het 
traditionele levensloopdenken de omslag maakte naar het levensloopperspectief van de 
keuzebiografie, ontstaan is in de steden van Noord-Amerika en West-Europa, hebben ze deze 

67 Bron: Het rijk van Insulinde wordt een wereldwijk -"Herstructurering en gentrification in de Indische Buurt"; 
Merijn Oudenampsen; Flexmens, Amsterdam; Augustus 2005. 
68 Bron: Gentrification, masterthese Casper Geurtz, EUR, 2006. 
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omgevingen gevonden in de woonbuurten in en nabij de stadscentra die in verval raakten . 69 De 
gentrifiers, die qua sociaal-economische positie tot de middenklasse behoren, ontdekken deze 
vervallen buurten en zetten ze opnieuw op de kaart door er hun intrek te nemen en zowel op het 
niveau van de woning als de woonomgeving grote verbeteringen aan te brengen waardoor ze een 
krachtige revitalisering bewerkstelligen. 
De gentrifiers van de jaren zestig en zeventig zijn alleenstaanden en koppels, die een ander 
levenspad bewandelen dan dat van het traditionele gezinshuishouden en de dynamische omgeving 
van het stadscentrum tot hun woonomgeving verkiezen. Dit in tegenstelling tot de gezinnen die meer 
en meer een suburbaan woonmilieu verkozen waarin ze in alle rust en ruimte hun kinderen konden 
opvoeden. Sinds deze tijd nemen de percentages alleenstaanden, echtparen zonder kinderen, 
ongehuwde samenwonenden, homokoppels en eenoudergezinnen aanzienlijk toe, terwijl het 
percentage echtparen met kinderen afneemt. De huishoudens ontwikkelen zich heel anders, ze 
hebben andere taken en prioriteiten dan de generaties daarvoor en ze verkiezen ook een andere 
leefomgeving. De groeiende veelheid aan huishoudensvormen manifesteert zich niet alleen in de 
opbouw en leefwijze van de huishoudens zelf, maar ook in hun woonbehoeften en woonvoorkeuren. 
Zoals aangegeven, vertonen gentrifiers een afwijkend huishoudenvormend gedrag. Daarnaast 
hebben ze uit een consumptiepatroon dat voor een belangrijk deel uithuizig is en in zekere mate een 
statusverhogend karakter heeft. Beauregard 70 geeft aan dat deze bijzondere combinatie van 
huishoudenvormend en consumptief gedrag kenmerkend is voor gentrifiers. 
Beauregard voegt daaraan toe dat er voor stedelijke professionals uit de middenklasse meer nodig is 
dan statusbenadrukkende consumptie ('conspicuous consumption') en het uitstellen van een 
huwelijk en verdere gezinsvorming om tot gentrifiers te worden. Om hun economisch welzijn op de 
lange termijn veilig te stellen, wensen ze te investeren in de aankoop van een woning in de stad, 
nabij de vele voorzieningen en mensen met overeenkomstige wensen. Ook dit woningbezit werkt 
statusverhogend. Er zijn echter ook leden van deze klasse, die een voorkeur hebben voor het huren 
van een woning. Ze zijn niet in staat om het aankoopbedrag op te brengen of ze willen niet de 
verantwoordelijkheid van een eigen woning dragen. Beauregard geeft aan dat deze laatste groep 
hierdoor beslist niet als mindere gentrifiers kan worden beschouwd . 
Door hun startende positie in de opbouw van carrière en vermogen geldt wel voor alle gentrifiers dat 
ze niet of vaak moeilijk in staat zijn om op eigen kracht een goede woning in een reeds gevestigde 
buurt te verwerven. Door te kiezen voor een woning in een buurt die nog niet in opkomst is, hebben 
ze meer mogelijkheden om met hun draagkracht een woning te verwerven . Dit wil niet zeggen dat 
alle woningen in de lagere prijsklassen voor gentrification in aanmerking komen; gentrifiers hebben 
specifieke wensen voor wat betreft ligging ten opzichte van de voorzieningen in de stad. Woningen in 
buurten die hieraan niet kunnen beantwoorden, komen wellicht in aanmerking voor mensen met 
lagere inkomens, zoals de mensen werkzaam in Florida's dienstenklasse, die ook noodzakelijk zijn 
voor het gedijen van de creatieve stad. 
Er bestaan volgens Beauregard een drietal uitgangssituaties voor wat betreft de voor gentrification in 
aanmerking komende stedelijke gebieden. VoorStrijp S is de 'Ioft conversion' situatie het meest 
toepasselijk. Hierin worden betaalbare woningen gecreëerd in gebieden met gemengde functies en 
een van oorsprong industriële of havenbestemming. Er zijn kleinschalige productiefaciliteiten of 
pakhuizen gevestigd die reeds voor de tweede wereldoorlog tot stand zijn gekomen. In veel gevallen 
grenzen deze gebieden aan de zogenoemde central business districts . Na het vertrekken van de grote 
industriële ondernemingen zette vaak het verval in. Vanwege hun vroegere bestemming vereisen 
deze gebouwen ingrijpende veranderingen en opwaardering om tot goed bewoonbare woningen te 
worden. Hoewel dit een andere situatie is dan die van de vervallen arbeidersbuurten, behoort dit 
evenzeer tot de gebieden waarin het proces van gentrification plaats kan vinden. 

69 Bron : De nieuwe stad: stedelijke centra als brandpunten van interactie; Rob van Engelsdorp Gastelaars en 
David Hamers; Ruimtelijk Planbureau, Den Haag; NAi Uitgevers, Rotterdam; 2006. 
70 Bron : Chaos and complexity of gentrification, Robert A. Beauregard in Gentrification of the City, onder 
redactie van Neil Smith en Peter Williams, 1986. 
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Creatieve kenniswerkers blijken veel overeenkomsten te vertonen met gentrifiers. Deze twee 
groepen overlappen elkaar voor een belangrijk deel, omdat het voor dat deel om dezelfde personen 
gaat. De groep die zich 'in deze overlapping bevindt, kan volgens Smit worden aangeduid met de term 

a !fa/ gamma professiona Is. 
De woonvoorkeuren van gentrifiers zijn reeds vaker en uitgebreider onderzocht dan die van 
creatieve kenniswerkers. Omdat deze groepen voor een groot deel uit dezelfde mensen bestaan, 
kunnen onderzoeksgegevens over gentrifiers ook worden gebruikt om informatie over creatieve 
kenniswerkers te verkrijgen. 

Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars {1992)71
, verdelen de gentrifiers in de volgende groepen op basis 

van hun huishoudenssamenstelling en leeftijd: 
Jonge alleenstaanden (vaak studenten, in de leeftijd van 20-35 jaar, die maximaal 20 uur per 
week werken); 
Jonge werkende alleenstaanden (in de leeftijd van 25-45 jaar die minimaal 32 uur per week 
werken); 
Jonge werkende stellen (in de leeftijd van 25-45 jaar, die gezamenlijk minimaal 60 uur per 
week werken); 
Gezinsgentrifiers: carrièregerichte tweeverdienende gezinnen (ouders in de leeftijd van 25-
45 jaar, kinderen jonger dan 16 jaar, die gezamenlijk minimaal 60 uur per week werken). 

Deze indeling lijkt vrij volledig te zijn voor wat betreft huishoudens en leeftijden. In deze indeling zijn 
de "gezinsgentrifiers" de meest opmerkelijke groep, omdat zij niet aan de klassieke typering van de 
gentrifier voldoen die huwelijk en gezinsvorming heeft uitgesteld. Evengoed kunnen deze 
gezinsgentrifiers wel het overige kenmerkende gedrag vertonen, zoals in hun consumptie. Hun 
aandeel zal waarschijnlijk beperkt zijn, gelet op de huishoudensontwikkelingen zoals die in het 
algemeen worden verwacht voor de stedelijke bevolking. 

Kans: Gentrifiers hebben specifieke wensen met betrekking tat de ligging van hun woning ten 
opzichte van de voorzieningen die in hun woonomgeving aanwezig zijn. Daarbij hebben zij een 
uithuizig consumptiepatroon in combinatie met een voorkeur om relatief lang een klein 
huishouden te voeren. Dit is dus bij uitstek een doelgroep voor het wonen in een centrumstedelijk 
gebied. 

71 Geciteerd bij : Applying research results in planning practice: Urban live-work environments for cultural 
industries; Annet Jantien Smit, TU Delft, Delft; 2006. 
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3.8 Conclusie 
In onderstaande tabel zijn de uit de literatuur afgeleide voorwaarden voor centrumstedelijke 
woonmilieus gekoppeld aan de meest passende doelgroep(en). Aan de hand daarvan is in de laatste 
kolom het effect wat deze zullen hebben op de woonfunctie benoemd. 

Face-to-face-contact en 
sociale interactie 

Aantrekkelijk woon- en 
leefklimaat 

Kennisintensieve 
bedrijvigheid en 
werkgelegenheid 

Onderwijsinstellingen, 
roltrapfunctie 

Creatieve kennisstad 

Ruimte voor initiatief en 
kansen voor starters 

, Mogelijke doelgroep 

Actieve stedelingen, 
kenniswerkers, één- en 
tweepersoonshuishoudens 

Stedelingen, in het bijzonder ook 
de creatieve klasse, telkens 
wisselend omvangrijk publiek 

Kenniswerkers 

Studenten, jongeren 

Creatieve klasse 

Gentrifiers en starters 

Onderscheidende kwaliteit 
met effect op wonen 

Ruimte voor directe 
ontmoetingen binnen gebied 
met hoge dichtheid 

Kwalitatief hoogwaardige en 
kwantitatief voldoende 
woningvoorraad met 
functiemenging in gebied: 
winkels, horeca, culturele 
activiteiten 
Combineren van wonen en 
werken in een gebied rijk aan 
voorzieningen 

Wonen nabij onderwijs, 
aantrekkelijk voor studenten 

Gemengde woonmilieus met 
een people elimate/street level 
culture 
Mogelijkheden om bewoners 
vorm te laten geven aan hun 
woning binnen een kansrijke 
omgeving 

Het bovenstaande schema geeft aan dat er een aantal mogelijke doelgroepen zijn, die voortkomen 
uit de kenmerken van het centrumstedelijk gebied. Omdat deze groepen elkaar in enige mate 
overlappen, volgt hieronder een opsomming, waarin per groep omschreven is wat zij verwachten van 
het centrumstedelijk wonen. 

Actieve stedelingen 
Mensen die het stedelijk leven ten volle benutten, frequent gebruik maken van de voorzieningen 
en geregeld face-to-face-contacten hebben met bekenden en onbekenden. Kleine huishoudens 
die ervoor kiezen in een gebied te wonen met een hoge dichtheid, dus met een stedelijl< karakter 
en relatief veel appartementen. Veel ruimte en voorzieningen in de directe omgeving voor 
ontmoeting en ontspanning, zoals parken, pleinen, cafés, eetgelegenheden en terrassen. 

Leden van de creatieve klasse 
Creatieve beroepsbeoefenaars, in Eindhoven behoort minimaal 26% van de werkende mensen 
tot deze klasse. Onder te verdelen in de cultureel creatieven, professioneel creatieven en 
kenniswerkers. Ze voelen zich aangetrokken tot laagdrempelige culturele activiteiten in hun 
eigen buurt, die bijdragen aan het people elimate en de tolerantie die hun woonomgeving 
aantrekkelijk maakt. Daarbij moet het woningaanbod kwalitatief goed en voldoende breed zijn. 
Dit is een van de traditionele stedelijke kwaliteiten, die samen met het culturele aanbod van 
positieve invloed blijkt te zijn op de culturele productie die een plaats aantrekkelijk kan maken. 
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Kenniswerkers 
Zij kunnen worden gezien als een specifieke subgroep binnen de creatieve klasse. Volgens de 
definitie hebben zij een HBO- of WO-opleiding afgerond, waardoor deze groep relatief breed is. 
In Eindhoven is deze groep traditioneel bètagekleurd. Het is wel zo dat niet alle leden van deze 
groep tot de centrumstedelijke doelgroep behoren, omdat ook de suburbane woonomgeving bij 
deze groep gewild is. Indien er voldoende bedrijvigheid in die sector in het stedelijk gebied 
aanwezig is, zal deze groep ook meer in de stad te vinden zijn. Alfa- en gammakenniswerkers zijn 
vaker afhankelijk van intensieve face-to-face-contacten en daardoor aangewezen op de 
mogelijkheden die de stad hiervoor biedt. Andersom blijkt dat bedrijven in de creatieve 
kenniswerksector zich vestigen in plaatsen waar creatieve mensen wonen, dus het aanbieden 
van goede en gewenste woningen trekt meer bedrijvigheid aan. De woning zelf moet voldoende 
ruimte bieden om daar te kunnen werken. 

Studenten 
Eindhoven is een stad met een universiteit, hogescholen en andere onderwijsinstellingen. Veel 
jongeren die deze voorzieningen gebruiken als roltrap voor hun eigen sociale stijging en aanzet 
tot hun carrière willen ook graag wonen in de stad met al haar voorzieningen voor activiteiten en 
ontspanning naast de studie. Betaaibaarheid van de woning staat voorop, evenals de nabijheid 
van de onderwijsinstellingen. Daarnaast zijn er in Eindhoven aan de ontwerpersopleidingen 
studenten die tot de cultureel creatieven behoren en al tijdens hun studie graag gebruik maken 
van al dan niet gezamenlijke atelierruimtes. 

Startende jongeren 
Voor deze groep zijn een aantal dingen belangrijk om ze aan de stad te kunnen binden. Ze 
moeten alle mogelijkheden in de vorm van opleiding en aansluitende werkgelegenheid hebben 
om ter plaatse carrière te maken. Er moet altijd woonwerkruimte beschikbaar zijn voor weinig 
vermogende jongeren en studenten binnen een creatief beroep. Daarnaast moeten de jongeren 
de gelegenheid hebben om in aanvulling op hun professionele bezigheden een impulsrijk 
uithuizig bestaan te kunnen leiden. Ruime voorzieningen voor ontmoeting en ontspanning zijn 
dus noodzakelijk. 

Gentrifiers 
Deze groep jonge mensen, die actief bezig zijn om hun leven naar eigen inzicht in te richten, 
vormt ook nu nog een nieuwe stedelijke klasse; als een soort reprise van die uit de jaren zestig en 
zeventig van de twintigste eeuw. Ze hechten sterk aan het wonen in de stad, omdat daar alle 
ingrediënten te vinden zijn voor hun uithuizige consumptie, waarmee ze vaak hun status willen 
benadrukken. Vaak staan ze nog aan het begin van hun professionele carrière, waardoor ze zich 
nog geen woning in reeds gevestigde buurten kunnen veroorloven. Ze zijn zoals gezegd wel sterk 
aan hun status van nieuwe middenklasse gehecht, waardoor ze bereid zijn initiatief te tonen en 
zich in te zetten voor het opwaarderen van hun woning en woonomgeving. Ze zijn bereid om in 
een woning te investeren, wat zowel voor henzelf als voor de belangenhouders in het 
omringende gebied positieve gevolgen heeft. Deze toename van de kwaliteit van woning en 
woonomgeving biedt een kapitaalgroei die hun mogelijkheden voor het verwerven van een 
woning in een latere fase van hun levensloop vergroot. 
Om de krachten van deze groep mensen, die een gebied kunnen maken door er zowel sociaal als 
financieel te investeren, effectief te kunnen mobiliseren, moet hen voldoende perspectief 
geboden worden om de door hun gewenste groei naar de volgende fase binnen hun levensloop 
te kunnen doormaken. 

Om deze groepen voor wat betreft huishoudensamenstelling en leeftijden verder te kunnen 
beschrijven, kan gebruik gemaakt worden van een bestaande indeling zoals die geldt voor gentrifiers, 
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die vervolgens is aangepast voor de eerder gevonden groepen . Dit resulteert in de volgende 
doelgroepen : 

Studenten, die naast hun studie maximaal 20 uur per week werken; 
Jonge startende huishoudens in de leeftijd van 20-35 jaar, met hun eerste vaste baan of 
combinatie van studie en werk en daarom vaak nog een lager inkomen; 
Jonge voltijds werkende één- en tweepersoons huishoudens in de leeftijd van 25-45 jaar, 
werkzaam als kenniswerkers binnen Brainport met een gemiddeld inkomen; 
Expats, met dezelfde kenmerken als de voorgaande groep en die daarbij tijdelijk in 
Nederland verblijven; 
Actieve stedelingen, vaak carrièregericht en tweeverdienend met een hoog inkomen, in de 
leeftijd van 30-55 jaar, met een uithuizige levensstijl voor wie een stad nooit genoeg te 
bieden kan hebben; 
Creatieve huishoudens met de instelling van een gentrifier, die niet alleen actief willen 
consumeren, maar ook willen produceren en bijdragen aan de stad als hun woonomgeving. 

Voor deze doelgroepen wordt in hoofdstuk 5, in combinatie met de gebiedsanalyse uit het volgende 
hoofdstuk, het meest optimale programma vastgesteld. 
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4 De Driehoek 
De informatie in dit hoofdstuk spitst zich toe op het plangebied De Driehoek. Het gebied en de ligging 
binnenStrijp S worden behandeld, evenals de bestaande gebouwen. 

Figuur 4.1 Luchtfoto vanStrijp 5, anno 2006. Bron: Goog/e Mops. 

4.1 Locatie en ontsluiting 

De totale oppervlakte vanStrijp S bedraagt ongeveer 27 hectare. De huidige bebouwing van het hele 
gebied omvat ongeveer 330.000 m2 BVO. 
Strijp S is in de plannen opgedeeld in drie deelgebieden. 
Ten eerste de Spoorzone langs de Philitelaan, waarin zich onder andere het Klokgebouw bevindt. Dit 
deelgebied zal vooral met kantoren en commerciële functies worden ingevuld. Ten tweede de 
Kastanjevelden langs de Kastanjelaan; dit deel wordt door Woonbedrijf ontwikkeld. 
De Driehoek is het centrale gebied vanStrijp S. Hierin bevinden zich de drie gebouwen die samen de 
Hoge Rug vormen, het Veemgebouw, het Ketelhuis en de Machinekamer. Deze gebouwen vormen 
het industriële erfgoed dat beeldbepalend is voor de Driehoek. De Driehoek wordt het meest 
creatieve en levendige deelgebied vanStrijp S. 

Vervoer en bereikbaarheid 
Voor het vervoer binnen Eindhoven is Strijp S met de HOV-Iijn in de ene richting verbonden met het 
centrum en het NS-station Eindhoven en in de andere richting met Meerhoven, Eindhoven Airport en 
Veldhoven. Op deze snelle busverbinding met het busstation Neekerspoel rijdt de Phileas. Door deze 
directe buslijn is dus ook een goede verbinding met Eindhoven Airport reeds beschikbaar. 
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Strijp Sis direct met de trein te bereiken middels het vlakbij het Klokgebouw aan de rand van het 
gebied gelegen stoptreinstation Eindhoven Beukenlaan. Er zijn plannen om dit station te verbeteren 
en meer op de gebruikers en toekomstige bewoners vanStrijp S te richten, wat de bereikbaarheid 
per trein verder zal verbeteren. 
Ook met de auto is Strijp S 
goed bereikbaar door de 
ligging binnen en aan de 
rondweg van Eindhoven. 
Via de rondweg is de 
autosnelweg binnen enkele 
minuten te bereiken. 
Door de ligging binnen de 
rondweg op korte afstand 
van het centrum heeft 
Strijp S een centrale positie 
binnen Eindhoven, wat de 
bereikbaarheid vanuit de 
stadsdelen uitstekend 
maakt. Strijp Sen daarmee 
de Driehoek zijn dus in het 
algemeen goed 
bereikbaar; de 

Figuur 4.2 Ontwerp voor de invulling van de Driehoek 

bereikbaarheid van de afzonderlijke gebouwen zal afhangen van de verkeersstructuur zoals die 
uiteindelijk wordt aangelegd. Momenteel is het gebied toegankelijk middels de nieuwe ingang met 
de nieuw aangelegde toegangsweg vanaf de ongelijkvloerse kruising van de Schaatsestraat met de 
Beukenlaan en via de begin 2009 opengestelde hoofdingang aan de zijde van de Glaslaan. Voor 
medewerkers van Philips die nog op Strijp S werkzaam zijn is er ook een zijingang aan de 
Kastanjelaan ter hoogte van de bushalte aldaar. 

4.2 Relaties met de bestaande stad 
St rijpSis altijd een gesloten fabrieksterrein geweest, dat alleen voor werknemers van Philips 
toegankelijk was. Het wordt daarom ook wel eens de verboden stad genoemd. Met de komst van 
verschillende voorzieningen en instellingen naar het Klokgebouw en de nabije omgeving is een begin 
gemaakt met de openstelling. Daarmee is het voor iedereen mogelijk geworden om van binnenuit 
kennis te maken metStrijp S. 
Strijp Sis gelegen binnen de ontwikkelingszone die wordt aangeduid als Westcorridor. Dit gebied 
loopt vanaf Eindhoven Airport naar het NS-station Eindhoven. Door deze ligging heeft Strijp S 
prioriteit binnen de ontwikkelingen in Eindhoven, wat voldoende aandacht vanuit de gemeente 
garandeert op gebieden als stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en economische activiteiten. 

Aan de noordoostelijke zijde wordt het gebied begrensd door de spoorlijn Eindhoven -Tilburg I's
Hertogenbosch. Aan de andere kant van het spoor begint het stadsdeel Woensei-Zuid. Aan de 
noordwestelijke zijde ligt de Beukenlaan als onderdeel van de rondweg met daarachter het 
industriële complex Strijp T. 
Langs de spoorlijn vormen het Klokgebouw en de gebouwen die in het verlengde daarvan liggen een 
bufferzone voor de aangrenzende bebouwing in de Driehoek. Deze gebouwen worden voor het 
grootste deel ingevuld met kantoorfuncties, omdat deze zone daarvoor het meest bruikbaar is, gelet 
op de belasting en risico's die de naastgelegen spoorlijn met zich mee brengt. 
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Aan zuidkant wordt Strijp S begrensd door de Kastanjelaan en de Glaslaan en aan de andere zijde 
hiervan ligt de wijk Philipsdorp. Dit is een van de woonwijken met kleinschalige bebouwing, 
voornamelijk rijwoningen, die rond de jaren twintig van de twintigste eeuw is gebouwd door Philips 
om de werknemers uit hun fabrieken van woningen te kunnen voorzien. Strijp S onderscheidt zich 
van dit gebied door de hoogte en het karakter van de gebouwen. 
De dagelijkse voorzieningen voor de bewoners van deze wijken liggen centraal binnen deze wijken 
zelf, waardoor de afstand tot Strijp S wat groter is. 
De sterkste binding met de rest van de stad zal zich waarschijnlijk langs de as van de Mathildelaan, 
die doorloopt in de Torenstraat op Strijp S, gaan voordoen, aangezien deze de meest directe 
verbinding met het stadscentrum vormt voor alle vervoersmodaliteiten. Hierlangs rijdt de HOV-Iijn, 
die binnenkort overStrijp S zal gaan rijden, in plaats van erlangs. Daarnaast bevinden zich langs deze 
as twee andere belangrijke ontwikkelingsgebieden. Dit betreft het Stadionkwartier naast het PSV
stadion en het Viktoriakwartier bij het Petri-Ventosecomplex. De planning van deze beide gebieden 
voorziet ook in gemengde functies, waardoor er een as van nieuw te ontwikkelen woongebieden met 
functiemenging ontstaat vanaf het stadscentrum tot en met Strijp S. 

4.3 Gebouwen in de Driehoek 
In de Driehoek bevinden zich een aantal monumentale, industriële gebouwen die herbestemd en 
herontwikkeld worden tot nieuwe functies en bestemmingen. 

Hoge Rug (SK, SAN en SBP) 
De grootste bouwmassa in de 
Driehoek wordt gevormd door de 
drie gebouwen SK, SAN en SBP die 
samen de Hoge Rug vormen. 
Ze zijn gebouwd in de jaren twintig 
van de twintigste eeuw (SK 1927, 
SAN 1929, SBP 1930) in de toen 
algemeen toegepaste stijl van het 
functionalistische bouwen. Deze 
functionalistische architectuur is 
herkenbaar in de gevel en de vorm 
van het gebouw. De liftkokers, 
trappenhuizen, bijkomende ruimtes 
en werkvloeren zijn duidelijk 
zichtbaar. De hoofdmassa bestaat 
uit de zeven lagen met vloervelden. 
Aan deze hoofdmassa zitten twee 
hoekrisalieten waarin zich de 
trappenhuizen, liftschachten en 
bijkomende ruimtes bevinden. In het 

Figuur 4.3: Hoge Rug met op de voorgrond gebouw SK, gezien 
vanaf het Glasgebouw SWA 

midden staat een middenrisaliet, met twee liftschachten en zonder trappenhuis, waarin zich (in de 
originele voorbouw) de hoofdingang bevond. Gebouw SK heeft geen middenrisaliet. De voorbouw is 
verschillend bij de drie gebouwen.72 

Ze zijn ontworpen door Philips Technische Bedrijven afdeling Bouwvakken onder leiding van A.I.J . de 
Broekert en J.R. Bouten. Philips had in die tijd besloten om naast gloeilampen ook radio's te gaan 
produceren en voor dit doel zijn de gebouwen dan ook opgericht. 

72 
Bron: SBP Hoge Rug Statusbepaling, Hoen Architecten, in opdracht van Trudo en DNC, mei 2007. 
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Gebouw SK is de oudste van de drie 
en SAN en SBP zijn feitelijk kopieën 
van SK. Er was in het verleden in het 
verlengde van SK nog een vierde 
gebouwSLuit 1928, maar dit is in 
1995 afgebroken wegens 
verregaande betonrot. 
De drie resterende gebouwen zijn, 
evenals het Veemgebouw SOM, met 
elkaar verbonden door loopbruggen 
die alle zes de verdiepingen met 
elkaar verbinden. 
Gebouw SBP is van oudsher een 
pakhuis, evenals SOM, waardoor de 
verdiepingen van binnen kaal zijn, op 
verdieping 5 en 6 na. 
Gebouw SAN is ingericht als een 
traditioneel kantoor met 
kantoorcellen en kantoortuinen. Dit 

Wonen in de DriehoekStrijp S- Afstudeeronderzoek Nick Vonk 

Figuur 4.3: Hoge Rug gebouw SAN, vanaf noordzijde, met links 
nog net gebouw SK en rechts gebouw SBP 

maakt dat het met minder ingrepen en kosten her te bestemmen is tot woningen dan gebouw SBP. 
De oppervlakte van ieder gebouw is ongeveer 23.000 m2 (BVO), inclusief de tussenverdiepingen . 
In de ontwikkelingsplannen zoals die er nu liggen, is voor ieder van de drie gebouwen ruim 13.000 m2 

(GBO) aan bruikbare vloeroppervlakte opgenomen . Deze bruto/netto-verhouding komt overeen met 
eerder onderzoek naar woonconcepten voor de Hoge Rug. 73 

Veemgebouw (SOM) 
Het Veemgebouw, met bouwjaar 1942, 
staat in het verlengde van de Hoge Rug 
aan de zijde van de Beukenlaan. Het 
wordt gevormd door een 
betonconstructie van tien verdiepingen 
onder een plat dak, waarvan de gevels 
zijn bekleed met baksteen. De afgeronde 
hoeken zijn geïnspireerd op een 
organische stroming in de 
expressionistische architectuur. 
Dit maakt dat het Veemgebouw gebouwd 
is in een mengvorm van zowel 
functionalistische als expressionistische 
architectuur. 
Een brede strook ramen zit telkens hoog 
tegen het plafond . Het gebouw is 
ontworpen door Philips Technische 
Bedrijven afdeling Bouwvakken onder 
leiding van J.R. Bouten, die ook de Figuur 4.4 Veemgebouw, zuidzijde 

architect van de gebouwen van de Hoge 
Rug was. 74 Het is uitzonderlijk te noemen dat het Veemgebouw in 1942 in oorlogstijd gereed is 
gekomen, aangezien middelen toen schaars waren. 

73 
Bron : Wonen in de Hoge Rug; afstudeeronderzoek Martje Boelens; TU/e Bouwkunde; 2004. 

74 
Bron: www.eindhoven .ni >stad in beeld > monumenten . 
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Zoals het woord 'veem' in de naam van 
het gebouw al aangeeft, is het gebouw 
als pakhuis gebouwd en in gebruik 
geweest. Er werden onderdelen en 
andere goederen opgeslagen die nodig 
waren voor de productie elders op Strijp 
S, voornamelijk voor de radiotoestellen 
die in de Hoge Rug werden gefabriceerd. 
Deze functie verklaart ook de relatief 
kleine raamopeningen, waardoor er een 
relatief lage ~ ichttoetreding tot het 
gebouw is. De afwerking van de 
verdiepingen in het gebouw is komt 
overeen met de bestemming opslag en is 
daardoor eenvoudig en functioneel. Het 
Veemgebouw heeft een oppervlakte van 
30.000 m2 BVO. Voor de 

gebruiksoppervlakte (GBO) is in de huidige 
plannen 3.000 m2 opgenomen . De reden 
hiervoor is dat tot op heden nog 
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Figuur 4.5 Veemgebouw, noordzijde 

onduidelijk is voor welke functie de ruimte in dit bijzondere gebouw het beste kan worden benut. 

Machinekamer (SAU) en 
Ketelhuis. 

Dit zijn twee relatief kleine, in baksteen 
opgetrokken gebouwen die midden in 
het gebied liggen. Zoals hun namen al 
aangeven, werden zij oorspronkelijk 
gebruikt voor technische installaties. De 
gebruiksoppervlakte van de 
Machinekamer bedraagt 1.247 m2 en die 
van het Ketelhuis 392 m2

• 

Ofschoon wonen als functie mogelijk zou 
zijn voor deze gebouwen, ligt een 
openbare functie voor deze gebouwen 
.veel meer voor de hand. Daarom worden 
deze gebouwen verder niet 
meegenomen in dit onderzoek. 

Twee hallen (SAO en SH) 

-

Figuur 4.6 Machinekamer met op de achtergrond de 
Hoge Rug 

Deze twee hallen zijn naast de Hoge Rug gelegen. Zij zijn opgebouwd rond een constructie van 
gietijzeren spanten en overdekken een grote open ruimte die voorheen voor productiedoeleinden 
werden gebruikt. Zij hebben ieder een oppervlakte van 2.459m 2 GBO. Deze hallen zijn niet geschikt 
om te herbestemmen tot woningen. 
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Hierna volgt een overzicht met de belangrijkste eigenschappen van de gebouwen. 

Bouwjaar 

Huidige functie 

Afwerkingsniveau 
van het Interieur 

1927 1929 
Productieruimten Kantoorgebouw 

±23.000 23.317 
13.286 13.286 
114,16 x 31,58 114,62 x 31,45 
Begane grond en 7 Begane grond en 6 
verdiepingen, verdiepingen 
waarvan de 
bovenste halfdiep 
is 

4,62 (BG: 4,92) 4,62 (BG: 4,92) 

SBP 
Hoge Rug 

1930 

13.286 
114,66 x 31,68 
Begane grond en 
6 verdiepingen 

4,62 (BG: 4,77) 

SOM 
Veemgebouw 

1942 
Pakhuis/distributie 

30.000 
n.b. 

86,94 x 36,25 
Begane grond met 9 
verdiepingen en een 
opbouw van een 
etage, met aan een 
zijde nog een extra 
etage 

3,08 meter 

Een ingang met trappenhuis aan weerszijden van ieder gebouw Bereikbaar via SBP 
met daartussenin gangen langs de zuidzijde. Verschillende en liften aanwezig. 
liften voor personen en goederen. 

De gebouwen zijn onderling verbonden met doorgangen ter hoogte van de 
verdiepingen 1 tot en met 6. 
Goed door de grote raampartijen. Deze ramen bestaan aan de 
noordzijde uit de oorspronkelijke stalen kozijnen met enkel 
glas. Aan de zuidzijde van de gebouwen zijn deze vervangen 
door aluminium kozijnen met dubbele beglazing, waarvan het 
bovenste deel ondoorzichtig is. 

Productieruimte Eenvoudige 
kantoorinrichting 

Vrijwel kaal 

Door de open kolomstructuur zijn de gebouwen relatief vrij 
indeelbaar qua plattegrond. De verdiepingshoogte laat het niet 
toe om twee volwaardige verdiepingen in een bestaande 
verdieping te realiseren. 

Gevels van gewapend beton, afgewerkt met wit spuit beton en 
met hoge raampartijen over de hele breedte van het gebouw. 

Vormen samen als de Hoge Rug de ruggengraat van de 
Driehoek langs de Torenallee. Hierdoor is de ligging centraal in 
het plangebied. 

Aan de zuidzijde met 
de lage ramen is 
deze beperkt. Een 
derde deel van 
noordgevel heeft 
hogere ramen, 
waardoor er wel een 
goede 
lichttoetreding is. 

Vrijwel kaal 

Open 
kolomst ructuur, 
deels ingevuld met 
losse binnenwanden. 

Sobere, maar 
imposante 
bakstenen gevels 
met regelmatige 
verdelingen. 

Direct aan de 
ringweg, in het 
verlengde van de 
Hoge Rug. 

Door de ligging in de Driehoek, wat het centrale gebied van Strijp S wordt, zullen de 
belangrijkste voorzieningen in de directe nabijheid worden gerealiseerd. In de huidige 
situatie bevinden de voorzieningen in de omliggende buurten zich op een afstand van 
ongeveer 2 km. Parkeerplaatsen kunnen gerealiseerd worden onder de toekomstige 
bouwvel den. 

Ja Ja 
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Van de bestaande gebouwen zijn vooral de gebouwen van de Hoge Rug geschikt om te 
herontwikkelen tot woningen . Zij vormen samen tevens het merendeel van de beschikbare 
gebouwoppervlakte in de Driehoek. Gebouw SAN zou al het snelst her te bestemmen zijn tot 
tijdelijke woonruimte omdat vanwege de huidige kantoorfunctie een groot deel van de 
voorzieningen voor bijvoorbeeld thermisch comfort en sanitair al in het gebouw aanwezig zijn. 
Het Veemgebouw is door zijn bijzondere opbouw en daardoor beperkte lichttoetreding meer 
geschikt om publieke of commerciële voorzieningen te huisvesten. Om het gebouw geschikt te 
maken voor woningen is een ingreep zoals uitkernen en het aanbrengen van een atrium 
noodzakelijk. 
De Machinekamer en het Ketelhuis zijn qua oppervlakte beperkt, maar door hun centrale ligging in 
de Driehoek zijn zij bi; uitstek geschikt als publieke gebouwen met ruimte voor sociale interactie in 
diverse functies. Een dergelijke invulling zou sterk bijdragen aan de kwaliteit van het woonmilieu en 
is daarom zeer aan te bevelen . 
Voor de twee hallen geldt hetzelfde als voor de Machinekamer en het Ketelhuis, met de opmerking 
dat het door hun grotere oppervlakte mogelijk is om hier grootschaligere activiteiten te laten 
plaatsvinden. 

De totale te ontwikkelen vloeroppervlakte van de ruimtes in de Driehoek bedraagt ongeveer 150.000 
m2 75

• In de huidige plannen bestaan er twee varianten voor de verdeling hiervan. In beide varianten 
komt een beperkte hoeveelheid van 10.000 m2 kantoorruimte. In de variant waarin de leidingstraten, 
dieStrijp S doorkruisen en op niveau 2 de gebouwen binnenkomen, beloopbaar worden gemaakt, is 
er meer ruimte voor leisure voorzien, te weten 40.000 m2

. De totale oppervlakte aan woonruimte 
wordt dan 100.000 m2

. Indien het te complex zou worden om de leidingstraten beloopbaar te 
maken, zullen de leisurevoorzieningen zich tot het maaiveldniveau beperken en 15.000 m2 in beslag 
nemen. Er blijft dan meer ruimte over voor woningen, waardoor de totale woonruimte in deze 
planvariant 125.000 m2 zal bedragen . 
De drie gebouwen van de Hoge Rug krijgen volgens de huidige plannen op de onderste verdiepingen 
openbare functies en de verdiepingen daarboven zjjn bestemd voor wonen . Daarnaast krijgt ook een 
deel van de centraal gelegen Machinekamer (SAU) een woonfunctie, gecombineerd met kantoren of 
een commerciële functie. In de Driehoek worden ook nieuwe gebouwen toegevoegd. 

4.4 Kwalitatieve voorwaarden voor de Driehoek 
In het vorige hoofdstuk is onderzocht aan welke voorwaarden een centrumstedelijk gebied a'IS de 
Driehoek in kwalitatieve zin moet voldoen en welke doelgroepen voor het gebied van belang zijn . Uit 
deze analyse volgden zes ruimtelijke voorwaarden waarover het gebied dient te beschikken. 
Deze zijn: 

Ruimte voor directe ontmoetingen binnen gebied met hoge dichtheid; 
Kwalitatief hoogwaardige en kwantitatief voldoende woningvoorraad met functiemenging in 
gebied: winkels, horeca, culturele activiteiten; 
Combineren van wonen en werken in een gebied rijk aan voorzieningen; 
Wonen nabij onderwijs, aantrekkelijk voor studenten; 
Gemengde woonmilieus met een people elimate/street level culture; 
Mogelijkheden om bewoners vorm te laten geven aan hun woning binnen een kansrijke 
omgeving. 

In deze paragraaf zullen deze voorwaarden op de Driehoek worden toegepast en getoetst, om op 
deze manier te kunnen vaststellen hoe het gewenste woonmilieu in de Driehoek kan worden bereikt . 

75 
Metrage BVO, gemeten volgens NEN 2580, voor de appartementen exclusief algemene ruimten. 
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De ruimtelijke voorwaarden kunnen uitgewerkt worden in een achttal afzonderlijke criteria die 
hieronder worden toegelicht, te weten : 

Ruimte voor directe ontmoetingen 
In de Driehoek komen veel voorzieningen op horecagebied. Daarnaast worden er in de openbare 
ruimte pleinen en parken aangelegd waar mensen samen kunnen komen en elkaar al dan niet 
toevallig kunnen ontmoeten. De plannen, waar architect Jo Coenen en zijn bureau nu mee bezig zijn, 
bevatten ruimtes die voor een 'scharrelstructuur' in het gebied gaan zorgen. Hierdoor wordt het 
gebied opgedeeld in kleinere ruimtes waardoor het avontuurlijker van opzet wordt. Dit biedt ook 
meer gelegenheid voor onverwachte ontmoetingen tussen mensen. 

Hoge dichtheid 
De Driehoek wordt een centrumstedelijk woongebied met ongeveer 100.000 m 2 aan woningen. 
Daarnaast wordt 40.000 m2 aan commerciële voorzieningen en 10.000 m2 aan kantoren in het gebied 
gepland. Op een oppervlakte van 8 ha betekent dit vanzelfsprekend dat het gebied een hoge 
dichtheid krijgt. 

Kwaliteit en kwantiteit van de woningvoorraad 
Er zijn ongeveer 1.000 tot 1.100 woningen gepland in de Driehoek. Dit betreft vanwege het karakter 
en de bebouwing van het gebied voornamelijk appartementen. Zij komen in nieuw te bouwen 
gebouwen of in herontwikkelde gedeelten van de bestaande, monumentale gebouwen. 
De woningen krijgen een gemiddelde oppervlakte van 100m2 en een minimale verdiepingshoogte 
van 3 meter.76 Dit maakt de woningen ruim, wat sterk bijdraagt aan de bruikbaarheid en kwaliteit 
van de woningen. 

Functiemenging van wonen, werken, winkels, horeca, recreatie 
De Driehoek wordt het levendige hart vanStrijp S. De meeste voorzieningen worden hier gesitueerd, 
waardoor de gebruikers en bezoekers hiervan het gebied vanzelf zullen weten te vinden. De 
bestaande industriële gebouwen zijn vanwege hun oorspronkelijke functie ruim van opzet, waardoor 
ze bij herbestemming geschikt zijn voor meerdere nieuwe functies. 

Voorzieningen in het gebied 
In het gebied komen veel voorzieningen op centrumstedelijk niveau. Dit betreft zowel voorzieningen 
voor dagelijks gebruik door de bewoners van het gebied, als voorzieningen die een 
aantrekkingskracht uitoefenen op recreatieve bezoekers. 

Onderwijsfaciliteiten 
Eindhoven is een stad met een breed aanbod van onderwijsvoorzieningen, met beroepsopleidingen, 
hogescholen, Design Academy en de TU/e. De meeste van deze instellingen zijn binnen enkele 
fietsminuten vanStrijp S gelegen. In de huidige opzet zijn er geen plannen voor de permanente 
vestiging van een onderwijsinstelling op Strijp S zei( maar dit zou wel kunnen passen bij het 
levendige karakter van het gebied waar studenten aan kunnen bijdragen. Het formaat van deze 
instelling is wel bepalend voor de impact die deze zal hebben. Een te grote instelling zou te dominant 
kunnen worden in het gebied. 

People elimate en street level culture 
Deze door Jane Jacobs geïntroduceerde begrippen benoemen de sociale kwaliteit van een gebied. Er 
moet een prettig klimaat ontstaan waar mensen zich thuis voelen. Hierdoor zullen ze ook makkelijker 
bijdragen aan de verdere verbetering hiervan. 

76 
Ter vergelijking: Volgens het Bouwbesluit bedraagt bij nieuwbouw de minimale hoogt e boven de vloer (dus 

verdiepingshoogte) voor verblijfsruimten met een woonfunctie 2,6 m. Bron: Bouwbesluit Online, www.vrom.nl. 
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Door de activiteiten die nu reeds in het gebied worden ondernomen, wordt de basis voor dit 
aangename verblijfsklimaat gelegd. De activiteiten zijn laagdrempelig en voor iedereen te bezoeken, 
zodat men kennis kan maken met het gebied en de mogelijkheden die het biedt . 

Kansen voor initiatief 
Mensen moeten zelf de mogelijkheid hebben om op eigen initiatief hun woning en woonomgeving te 
beïnvloeden. 
Dit vereist een vrije opstelling vanuit Trudo als ontwikkelaar en aanbieder van de woningen. Om dit 
te kunnen laten gebeuren, kan Trudo casco opgeleverde woningen aanbieden, waarin de 
toekomstige bewoners zelf kunnen kiezen hoe ze deze verder invullen en aan hun persoonlijke 
woonwensen aanpassen. 

Om deze voorwaarden uit te werken voor de Driehoek, worden deze benoemd in kansen voor het 
gebied als aanzet voor de ontwikkelingen. De basisgedachte is: Benut de woonkans en speel erop in 
door het optimale aanbod te brengen. 

4.5 Conclusie 
Wat zijn nu de bijzondere kwaliteiten en onderscheidende eigenschappen van de Driehoek? 

De bijzondere geschiedenis van het gebied en het historisch belang van de locatie voor 
Eindhoven, welke zorgen voor een sterk imago; 
De monumentale industriële gebouwen die herontwikkeld kunnen worden; 
De goede locatie binnen de ring en de goede bereikbaarheid met alle vervoersmiddelen; 
De ligging binnen de ontwikkelingszone Westcorridor wat Strijp S prioriteit binnen Eindhoven 
geeft; 
De grote oppervlakte van het gebied die samen met de geplande hoge dichtheid een breed 
en gevarieerd programma kan bieden; 
De activiteiten die reeds gedurende de tijdelijke exploitatie van het gebied plaatsvinden, 
scheppen het goede klimaat voor een tolerante omgeving met veel mogelijkheden. 
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5 Programma voor de Driehoek 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt op basis van de voorgaande analyses een voorstel gedaan voor een 
programma voor de meest optimale invulling van het plangebied. 

Daarom eerst beknopt de belangrijkste conclusies vanuit de voorgaande analyse voor het 
programma: 

Eindhoven heeft veel eenpersoonshuishoudens, 48% van het totaal en dat neemt nog licht 
toe. Zij kiezen vaak voor wonen in een stedelijk gebied. 
In Eindhoven hebben de jongere bevolkingsgroepen een groter dan gemiddeld aandeel en zij 
zijn oververtegenwoordigd in het centrum. 
Eindhoven is het hart van Brainport en trekt veel kenniswerkers uit binnen- en buitenland. 
Het opleidingsniveau ligt relatief hoog. 
Een kwart van de woningzoekenden is starter; mede door het grote aandeel jongeren staat 
dit deel van de woningmarkt onder druk. 
De huishoudens die een woning zoeken in het centrumstedelijke gebied van Eindhoven zijn 
relatief jong en bestaan voornamelijk uit een of twee personen. 
Het vraagsaldo naar woningen in het centrumstedelijke gebied bestaat uit ongeveer 7000 
woningen; waarvan 60% huurwoningen, 50% meergezinswoningen en voor ongeveer twee 
derde in de middeldure prijsklasse. 
Strijp S zal in totaal 2.500 tot 3.000 woningen bieden, waarvan ongeveer 1.000 in de 
Driehoek. 

De eerder vastgestelde doelgroepen hebben een pakket van woonwensen. De optimale invulling van 
de Driehoek moet aan deze wensen voldoen: 

Ruimte voor directe ontmoetingen; 
Hoogwaardige woningvoorraad; 
Functiemenging in het gebied; 
Wonen, werken en voorzieningen; 
Onderwijs- en studentenvoorzieningen; 
Mogellijkheden voor bewoners om hun woning vorm te geven. 

Ruimtelijk gezien kunnen deze woonwensen zich vertalen naar drie niveaus, waarbij aan ieder niveau 
de bijbehorende kenmerken gekoppeld zijn: 

Privé: de eigen individuele woning; de hoogwaardige kwaliteit van de woningen en de 
mogelijkheden voor de bewoners om de woning vorm te geven; 
Semiopen baar: de gemeenschappelijke ruimten binnen het woongebouw; hier vinden 
directe ontmoetingen tussen de bewoners plaats en hier is ruimte voor collectieve 
voorzieningen die de bewoners kunnen delen en die een duidelijke meerwaarde bovenop 
het privédomein bieden; 
Openbaar: de publieke, openbare ruimte in het stedelijk gebied die voor iedereen 
toegankelijk is; het verbindende element tussen gebouwen voor wonen en werken, van 
waaruit de voorzieningen waarover het gebied beschikt voor iedereen te bereiken zijn, waar 
mensen elkaar tegen kunnen komen en samen tijd kunnen doorbrengen. Op dit niveau moet 
het plangebied zich als totaal onderscheiden. 
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In onderstaand schema wordt voor elk van de doelgroepen hun verwachte woonwensen en het 
belang van de kwaliteiten op de drie ruimtelijke niveaus omschreven. Dit schema wordt als 
uitgangspunt gebruikt om de wensen van de doelgroepen naar een ruimtelijk concept te vertalen . 

Doelgroep, kenmerken Privé ruimte Semi-openbare ruimte Openbare ruimte 

Studenten, Zelfstandige Binnen het gebouw delen Ruimte om de openbare 
18-25 jaar, wooneenheid, van gemeenschappelijke voorzieningen te 
laag inkomen studiowoning met voorzieningen zoals gebruiken en anderen te 

sanitair en kleine keuken, werkplekken, collectieve ontmoeten 
30-50 m2 ontmoetingsruimte 

De eerste zelfstandige Goede Werk en voorzieningen 
woning met gemeenschappelijke voor dagelijks leven en 
basisvoorzieningen, voorzieningen kunnen ontspanning, contacten 
studio, twee- of een meerwaarde bieden, leggen met vrienden en 
driekamerwoning, ruime galerijen als nog onbekenden 
40-80 m2 gezamenlijke 

buitenruimte 

De tweede/derde stap in In de leeftijd waarop nog Werken, maar ook 
de wooncarrière; de veel contacten worden ontspannen en ruimte 
ruimtevraag wordt gelegd, vriendschap op om te genieten van de 
groter; thuiswerken, een ruim en zonnig dingen die het stadse 
extra ruimte voor een dakterras leven zo aantrekkelijk 
werkkamer, maken 
60-100m2 

Compleet gebruiksklare Gemeenschappelijke De openbare ruimte van 
woningen, ruimtes met een een grote, aantrekkelijke 
gemeubileerde en duidelijke functie zijn het stad met culturele 
gestoffeerde woningen, beste middel om voorzieningen en groene 
60-100 m 2 informeel in contact te parken om te verpozen 

komen met lokale 
bewoners en andere 
expats 

Als tegenwicht voor hun Voor menselijk contact Hun sterk uithuizige 
activiteiten buitenshuis gaat deze groep liever levensstijl speelt zich 
moet de woning naar buiten; in deze voor een belangrijk deel 
voldoende privacy ruimte vooral in de openbare ruimte af; 
kunnen bieden; ook luxe voorzieningen die het een compleet pakket 
is van belang, woning woongemak verhogen voorzieningen (cultuur, 
met een sterk eigen horeca, sport) is zeer 
karakter, hoogwaardige gewenst 
afwerking, 
80-150 m2 

Flexibiliteit en ruimte Ze staan open voor Ze kiezen voor een 
voor eigen verbeteringen experimentele, creatieve gebied met een sterk 
aan de woning; ze willen invullingen van de semi- karakter, dat afstraalt op 
echt zelf hun stempel openbare ruimte, zolang hun eigen woning en 
kunnen drukken, vrij dit bijdraagt aan de waaraan ze zelf nog 
indeelbaar, combineren aantrekkelijkheid van verder kunnen bijdragen 
van wonen en werken, hun eigen woning met hun initiatieven 
80-150 m2 
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5.2 Geschiktheid van de gebouwen in de Driehoek voor de doelgroepen 
De gebouwen in de Driehoek zijn niet allemaal geschikt voor dezelfde doelgroepen. In deze paragraaf 
worden de doelgroepen gematcht met de gebouwen middels een scoretabel, waarin++ de beste 
match tussen doelgroep en gebouw aangeeft en- de minst goede. 

Jonge 
doorstromers 

Actieve 
stedelingen 

Creatieve 
gentrUiers 

Veemgebouw 
SOM 

+ 

Hoge Rug 
SBP 

+ 

+ 
+ 

++ 

Hoge Rug 

SAN 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
++ 

+ 

Per doelgroep worden de toegekende scores in de matchtabel toegelicht. 

Studenten 

+ 

+ 

+ 

++ 

De doelgroep studenten heeft de beste match met het Veemgebouw . De verdiepingshoogte 
van 3,08 m is het meest geschikt voor het accommoderen van appartementen met een 
standaard hoogte. De ligging aan rand vanStrijp 5, naast de rondweg, past goed bij de 
doelgroep studenten. Het gaat om zelfstandige woningen, aangezien er een tekort aan deze 
woningen voor studenten is in Eindhoven. De bewoners kunnen mogelijk zelf bijdragen aan 
de afwerking, vanwege hun beperkte budget. De afmetingen van het Veemgebouw maken 
het noodzakelijk dat er voorzieningenen/of ingrepen worden getroffen om voldoende 
lichttoetreding in de woningen te realiseren. Een mogelijkheid is het middelste deel van het 
gebouw over de volle lengte uit te kernen. 
De gebouwen van de Hoge Rug zijn niet geschikt voor studentenwoningen, omdat 
Ioftappartementen te duur zijn voor studenten. 

Jonge starters 
Deze groep met een inkomen tot modaal, zit in de levensfase volgend op die van de 
studenten. Huisvesting van deze twee doelgroepen in hetzelfde gebouw is daarom goed 
mogelijk. De bovenste verdiepingen van het Veemgebouw zijn het meest geschikt vanwege 
de meerwaarde van het betere uitzicht en de relatief grotere rust. In het geval van 
nieuwbouw is deze groep redelijk flexibel te plaatsen in het gebied. De gewenste 
woninggrootte bevindt zich tussen de 40 en 80m 2

. 

Jonge doorstromers 
Ze zijn een stap verder in hun wooncarrière en hebben een grotere ruimtevraag. Hierdoor 
komen de grote ruimten in de gebouwen van de Hoge Rug in aanmerking, waar de ruime 
verdiepingshoogte mogelijkheden biedt. Ook ruime nieuwbouwwoningen zijn geschikt voor 
deze vrij diverse groep. Oppervlakten tussen de 60 en 100m2 zijn voor deze doelgroep het 
meest geschikt. 
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Ex pats 
De leden van deze groep zullen tijdelijk in het gebied verblijven. Zowel een woning in de 
historische Hoge Rug, die karakteristiek is voor de locatie, als in een nieuw gebouw past bij 
hun wensen. 
Het is bij beide van belang dat zij een gebruiksklare woning ter beschikking krijgen en dat er 
goede (semi-)openbare voorzieningen zijn om contacten te leggen met expats en lokale 
bewoners. 

Actieve stedelingen: 
Deze doelgroep heeft het grootste budget en verwacht ook dat hun woning aan hun wensen 
beantwoord. Een nieuwbouwappartement met veel privacy en luxe of een afgebouwde Ioft 
in de Hoge Rug is zeer geschikt. Het meest oostelijke gebouw SK heeft de beste locatie voor 
de groep, vanwege de centrale ligging in de Driehoek, zo dicht mogelijk bij de voor deze 
groep zo belangrijke voorzieningen. Ook de ruime afstand tot de rondweg en de aan die zijde 
voorgestelde studentenwoningen in het Veemgebouw is van belang. De bovenste 
verdiepingen van het gebouw hebben de grootste aantrekkingskracht. 

Creatieve gentrifiers: 
Zij willen zelf actief aan hun woning werken . Deze doelgroep beoefent relatief vaak een vrij 
beroep, waarbij een werk- of praktijkruimte in huis vaak gewenst is. De woning moet 
daarvoor de ruimte bieden. Het Veemgebouw biedt mogelijkheden, wanneer deze groep 
creatief met de ruimte om kan gaan. Denk aan het koppelen van twee of meer verdiepingen. 
De combinatie met andere doelgroepen in hetzelfde gebouw past echter minder goed bij 
deze doelgroep. Om deze reden valt de keuze voor het Veemgebouw af. Een casco 
opgeleverde Ioftwoning in een van de gebouwen van de Hoge Rug is het meest geschikt zijn 
om hun woonwensen te vervullen. Gebouw SBP met de huidige kale inrichting als 
opslagruimte kan na het aanbrengen van woningscheidingen, voorzieningen en ontsluitingen 
casco opgeleverd worden aan de creatieve gentrifiers. Het combineren van wonen en 
werken binnen de eigen woning is een wens van een deel van deze groep en kan in een ruim 
Ioftappartement goed worden gerealiseerd. Uit onderzoek naar de creatieve industrie in 
Eindhoven blijkt een duidelijke vraag naar deze mogelijkheid te bestaan.77 

Deze groep zoekt geen kant-en-klare nieuwbouwwoning. Zij willen zelf profiteren van de 
verbeteringen en daaruit volgende waardeontwikkeling van hun woning, waardoor 
koopwoningen het meest geschikt zijn voor deze doelgroep. Ook een eigendomsvorm als 
Slimmer Kopen is mogelijk, omdat de bewoner hiermee kan profiteren van zijn eigen bijdrage 
aan de waardeontwikkeling van de woning. 

77 Bron : De Creatieve Industrie: Een kans voorStrijp S?!, afstudeerverslag Judith Koops, Technische 
Universiteit Eindhoven, 2005. 
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5.3 Voorstel voor een segmentering van de doelgroepen per gebouw 
In deze paragraaf wordt per gebouw de meest geschikte invulling gegeven, met schematische 
indelingen van de verdiepingen en plattegronden. 

5.3.1 Gebouw SOM (Veemgebouw} 

Indeling van de verdiepingen van Gebouw SOM (Veemgebouw) 
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De twee bovenste verdiepingen van het 
Veemgebouw, die een kleinere oppervlakte hebben 
dan de onderliggende etages, kunnen worden 
gebruikt om er bijzondere, gemeenschappelijke 
ontmoetingsruimten voor de bewoners te 
huisvesten. Dit past goed bij de wensen van de jonge 
starters, de studenten en ook de expats. Het kan de 
meerwaarde vormen die zij zoeken binnen het 
gebouw. De begane grond kan aan de 
oost/centrumzijde het beste met openbare, 
commerciële functies worden en aan de westzijde 
met semiopenbare functies. De meest diepe 
gedeelten vormen een goede plek voor voorzieningen voor de bewoners zoals bergingen en 
stallingen. Een verdieping in het midden van het gebouw kan worden bestemd tot semiopenbare 
zone waarin coHectieve werkplekken en woonondersteunende functies worden ondergebracht. 
Hierbij kan worden gedacht aan functies niet als openbare ruimte in de Driehoek aanwezig zijn, zoals 
een kookstudio, studie- of atelierruimte en een wasruimte. Deze semiopenbare etages vormen een 
verticale buffer tussen de verschillende woningtypen, omdat deze voorzieningen gedurende de nacht 
niet worden gebruikt. Wanneer het middelste gedeelte van het gebouw wordt uitgekernd, kan er 
een overdekt atrium worden gemaakt waarin stalen loopbruggen de ontsluiting van de rondom 
gelegen appartementen verzorgen. Deze bruggen kunnen midden in het atrium geplaatst worden, 
maar ook galerijen langs de binnengevels zijn mogelijk. Dit past goed bij het industriële karakter van 
het Veemgebouw. Korte gangen vanuit het atrium die ieder vier appartementen ontsluiten, ver-gen 
minder ruimte in het gebouw dan een traditionele corridorontsluiting. De status als Rijksmonument 
van het Veemgebouw is bepalend voor de mogelijkheden om voldoende lichttoetreding, veiligheid 
en energiezuinigheid te kunnen realiseren . Dit kunnen knelpunten worden bij de herbestemming tot 
woongebouw. De huidige raamopeningen in het grootste gedeelte van het gebouw laten niet 
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voldoende licht toetreden voor woningen. De ramen zouden moeten worden vergroot naar 
voorbeeld van de ramen aan een gedeelte van de noordgeveL 
Oe volgende plattegrond toont een mogelijke indeling van een verdieping met zelfstandige 
studentenwoningen. Voor de ontsluiting is een galerij langs het atrium getekend. Een verdieping met 
deze indeling biedt ruimte voor 47 woningen met een oppervlakte van 30 tot40m 2 per stuk. Aan de 
kopse kanten wordt het gebouw ontsloten met liften en trappenhuizen . 

• 

• 

Oe afbeelding rechts toont de plattegrond van een van de studentenstudio's zoals deze hier 
voorgesteld zijn . Oe afstand tussen de dragende kolommen van het gebouw bedraagt 6 meter en dit 
is de stramienmaat waar de woningplattegronden op zijn 
gebaseerd . In de hoek waar de vier woningen bij elkaar komen 
kunnen badkamerunits worden geplaatst van ongeveer 1,5 bij 3 
meter waarin ruimte is voor een douche, toilet en vaste wastafel. 
Door middel van een schuifdeur geïntegreerd in de zijwand van de 
badkamerunit, wordt er een tochtportaal gemaakt als entree van 
de woning. 
Indien de badkamerunit verplaatsbaar is en wand tussen twee 
achter elkaar gelegen appartementen verwijderbaar, zorgt dit 
voor extra flexibifiteit. Deze twee woningen kunnen dan 
gekoppeld worden tot een dubbele woning. Dit kan een relatief 
makkelijke oplossing bieden wanneer twee studenten zouden 
willen samenwonen. 
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De starterswoningen hebben een grotere woonoppervlakte dan de studentenwoningen, waardoor 
de indeling op de bovenste verdiepingen anders wordt. De onderstaande plattegrond toont een 
verdieping van het Veemgebouw met twee typen woningen met oppervlaktes van ongeveer 50 m2 

en ongeveer70m2 Een verdieping met deze indeling biedt plaats aan 32 woningen. 

De woningplattegrond toont een mogelijke indeling voor een 
driekamerwoning. Met flexibele binnenwanden kan de 
bewoner zelf de keuze maken om een kamer af te scheiden of 
de ruimte open te laten. 

Wanneer er vier verdiepingen studentenwoningen en vier 
verdiepingen starterswoningen worden gerealiseerd, bevat het 
Veemgebouw in totaal 316 zelfstandige woningen voor 
studenten en starters. Daarbij is er dan ook ruimte voor een 
tussenverdieping met semiopenbare voorzieningen en kunnen 
de twee bovenste verdiepingen worden gebruikt voor speciale 
voorzieningen. 
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5.3.2 Gebouw SBP (Hoge Rug) 

Indeling van de verdiepingen van Gebouw SBP (Hoge Rug) 
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Gebouw SBP, dat de aansluiting van de Hoge Rug op het 
Veemgebouw vormt, is de beste plaats om de 
doelgroep creatieve gentrifiers te huisvesten. In ruime 
appartementen, die zij zelf verder naar eigen inzicht 
kunnen afwerken. In de onderstaande plattegrond is 
een mogelijke indeling te zien. De woningen zijn zoveel 
mogelijk op de zuidgevel georiënteerd om de kwaliteit 
hiervan uit te baten. Door het aanbrengen van 
inpandige balkons aan de zuidgevel wordt deze 
oriëntering optimaal benut. Hiertoe komt er langs de 
noordgevel een open galerij die toegang biedt tot de 
woningen. De wanden van de appartementen langs 
deze galerij worden voorzien van ramen zodat het 
noorderlicht in de woningen kan toetreden. Dit is 
waarschijnlijk de meest eenvoudige indeling van het 
gebouw, maar deze biedt de meeste ruimte voor de 
individuele woningen, wat erg belangrijk is voor de 
beoogde doelgroep. Op deze manier z,ijn tevens wonen 
en werken goed te combineren. 
ledere verdieping biedt ruimte voor 14 woningen van gemiddeld 130m2

. De woningen naast de 
middengang naar het trappenhuis zijn wat kleiner; de woningen op de hoeken zijn wat groter. In 
totaal kan het gebouw met deze indeling 84 woningen bevatten. 

• • 
• 

• 
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5.3.3 Gebouw SAN (Hoge Rug) 

Indeling van de verdiepingen van Gebouw SAN (Hoge Rug) 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

BG 

doorstromers 

doorstromers 

~------------~~--------------~ 

~--------~--------------------~ 

Het gebouw SAN is het meest geschikt om 

doorstromers en expats te huisvesten. Bij deze twee 
doelgroepen, wiens woonwensen met betrekking 
tot de oppervlakte redelijk met elkaar 
overeenstemmen, is een indeling met een centrale 
corridor toegepast. Dit is afgebeeld in de 
onderstaande plattegrond. Er zijn zowel op de 
zuidgevel als op de noordgevel woningen 
georiënteerd, omdat er bij woningoppervlakten van 
rond 100m2 in dit gebouw geen efficiënte indeling 
met dubbele oriëntatie mogelijk is. Alle woningen 
beschikken over een inpandig balkon. De ruimte 
nabij de trappenhuizen en liften kan gebruikt 
worden voor voorzieningen voor de bewoners. 
Per verdieping is er ruimte voor 20 woningen met oppervlakten van ongeveer85m2 (de 
appartementen aan de zuidgevel) tot 110 m2 (de vergrote woningen naast de korte middengang). Op 
zes verdiepingen is dat een totaal van 120 woningen. Het initiële voorstel bevat vier verdiepingen 
voor doorstromers en twee verdiepingen voor expats. Het is ook mogelijk om per verdieping een 
aantal appartementen aan expats toe te wijzen, waardoor de doelgroepen gemengd wordlen. Dit 
wordt getoond in de onderstaande plattegrond. Bij deze doelgroepen is het goed mogelijk om deze 
verhoudingen later te wijzigen wanneer er afstemming op de marktvraag nodig is. Voor de expats is 
het belangrijk dat de appartementen reeds gestoffeerd zijn afgewerkt en voor een groot deel 
gemeubileerd, vanwege hun tijdelijke verblijf. 
Voor deze doelgroepen is een dakterras aan de zuidkant van het gebouw een goede collectieve 
voorziening. Door op gebouw SAN een soortgelijke extra verdieping als bij gebouw SKaante 
brengen, ontstaat er een mogelijkheid voor een collectieve ontmoetingsruimte in aansluiting op het 
dakterras. 
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5.3.4 Gebouw SK. (Hoge Rug) 

Indeling van de verdiepingen van Gebouw SK (Hoge Rug) 
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In dit gebouw kunnen de actieve stedelingen en doorstromers worden gehuisvest. De verdiepingen 
met woningen voor doorstromers zouden zoals getoond in de onderstaande plattegrond kunnen 
worden ingedeeld. 

Met deze indeling is er ruimte voor 20 appartementen van ongeveer 85 tot100m 2 per verdieping. 
Drie verdiepingen bevatten dan in totaal 60 woningen. 
Voor de bovenste verdiepingen met actieve stedelingen zijn er twee mogelijke indelingsvarianten. In 
de eerste variant worden er 11 woningen aan de zuidzijde gepland en een corridor langs de 
noordelijke wand. De ruimte in de hoeken bij de trappenhuizen kan semiopenbaar worden bestemd. 
Voor deze doelgroep die prijs stelt op luxe kunnen er bijvoorbeeld persoonlijke boxen worden 
gemaakt waarin bezorgde producten gekoeld kunnen wÓrden bewaard. 
Op deze manier zijn er 44 woningen voor actieve stedelingen met een grote ruimtevraag; de 
woningen hebben een oppervlakte van ongeveer 130m2

• Aan de zuidgevel kan een inpandig balkon 
worden gemaakt, waarmee deze woningen een mooie buitenruimte krijgen. 
Op de hoeken van het gebouw kunnen er ook twee op het noorden georiënteerde appartementen 
worden gesitueerd, waardoor het aantal woningen per verdieping 13 bedraagt. De 
hoekappartementen aan de kant van gebouw SAN hebben een ongeveer vierkante plattegrond 
vanwege de beste lichttoetreding. Om diezelfde reden hebben de appartementen aan de oostzijde 
een langwerpige plattegrond, vanwege de reeds aanwezige raamopeningen in de zijgevel. 
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5.3.5 Totaal bestaande gebouwen 

In totaal bevat dit voorstel de volgende aantallen woningen per doelgroep: 

Doelgroep 

Studenten 

Doorstromers 

... 
Creatieve gentrifiers 

Aantal woningen 

47.4 = 188 
32.4 = 128 

20 • 4 + 20 • 3 = 140 
20. 2 = 40 

13.4 = 52 
14 . 6 = 84 

Oppervlakte (VVO) in m2 

7.500 

13.250 

3.800 
6.760 
10.920 

Het totaal aantal woningen in de herontwikkelde gebouwen Veemgebouw en Hoge Rug bedraagt 
632. De totale verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt bij benadering 49.730 m2

. 

De bovenstaande plattegrond toont de zonering van de doelgroepen binnen het plangebied. 

74 16-7-2009 



Wonen in de DriehoekStrijp S- Afstudeeronderzoek Nick Vonk 

5.3.6 Nieuwbouw 

De situatie met betrekking tot het plannen bij nieuwbouw heel anders dan bij de bestaande 
gebouwen; bij nieuwbouw is het mogelijk om het bouwplan af te stemmen op het programma van 
eisen, waar het bij de bestaande gebouwen voornamelijk gaat om het inpassen van het programma 
in de bestaande monumenten. Voor het advLes met betrekking tot de nieuwbouw in het plangebied 
wordt uitgegaan van de huidige plannen hiervoor van bureau Coenen. 
Zoals in het voorgaande is aangetoond, is ongeveer de helft tot tweederde van het geplande 
woningaanbod te realiseren in de bestaande gebouwen, wanneer deze voor wonen worden benut. 
In deze studie is geen onderzoek verricht naa,r de financiële haalbaarheid van het herbestemmen van 
de bestaande gebouwen tot woningen, omdat het buiten het bereik van dit onderzoek ligt om dit op 
een nauwkeurige wijze te doen. Indien uit bouwtechnisch onderzoek en exploitatieberekeningen zou 
blijken dat het niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is woningen in de bestaande gebouwen te 
realiseren, dan wordt de nieuwbouwopgave vanzelfsprekend groter om hetzelfde woningaanbod te 
realiseren. Waarschijnllijk vormen de woningen in het Veemgebouw de grootste uitdaging. Indien het 
niet mogelijk zou zijn in dit gebouw woningen te realiseren, dan zou er voor de doelgroepen 
studenten en starters nieuwbouw moeten worden gepleegd. 
Het in dit voorstel opgenomen aantal woningen in de Hoge Rug voor de doelgroep actieve 
stedelingen is beperkt. Nieuwbouwwoningen passen goed bij hun woonwensen. Het advies is om in 
de nieuwbouw een complex voor deze groep te bestemmen waarin de kwaliteit, de afwerking van de 
woningen en de extra voorzieningen afgestemd zijn op deze doelgroep. 
Uit analyse van de woningmarkt in hoofdstuk 2 is gebleken dat er ook voor centrumstedelijke 
woonmilieus een duidelijke vraag bestaat naar eengezinswoningen. Hoewel dit woningtype niet goed 
samengaat met de hoge dichtheid van dit woon milieu, zijn deze woningen wel gewenst. Het advies is 
daarom om in de nieuwbouw ook eengezinswoningen te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van 
stadswoningen. Deze woningen sluiten goed aan bij de wensen van de actieve stedelingen en zouden 
ook de creatieve gentrifiers kunnen aanspreken wanneer zij zelf vroeg in het bouwproces betrokken 
worden of na de oplevering de woning zelf kunnen aanpassen op hun specifieke wensen en situatie. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Tot slot worden in dit hoofdstuk de conclusies van dit onderzoek vastgesteld en worden er 
aanbevelingen gedaan. Deze leiden tot het antwoord op de probleemstelling welke de hoofdvraag 
van dit onderzoek is. 

De probleemstelling, zoals deze aan het begin van het onderzoek geformuleerd is, luidt: 
Wat is de meest optimale invulling voor wonen in de DriehoekStrijp 5? 

De doelstelling daarbij is het formuleren van een programma gericht op de meest passende 
doelgroepen. Hiertoe is in hoofdstuk 2 de woningmarkt in Eindhoven onderzocht. Aan de hand van 
onderzoek naar het thema centrumstedelijk wonen zijn de doelgroepen vastgesteld in hoofdstuk 3. 
Hoofdstuk 4 omvat de analyse van het plangebied de Driehoek, waarna in hoofdstuk 5 het 
programma is vastgesteld. 

6.1 Conclusies 
De antwoorden op de deelvragen vormen de conclusies van dit onderzoek en zijn geordend per 
onderzoeksthema. 

Eindhoven 

Hoe gaan de bevolking en de huishoudens in Eindhoven zich ontwikkelen? 
Het aantal inwoners van Eindhoven zal naar verwachting met ongeveer 10% toenemen naar 
231.000 inwoners in 2020, mede als gevolg van het woningbouwprogramma. De 
bevolkingsgroepen boven de 45 jaar zullen toenemen, maar ook de groep van 18 tot en met 34 
jaar kent een duidelijke groei. Ondanks de vergrijzing neemt dus ook het jongere deel van 
bevolking toe, waardoor Eindhoven een relatief jonge stad blijft. 
Bijna drie kwart van de huishoudens zal uit een of twee personen bestaan. Er zijn reeds relatief 
veel kleine, jonge huishoudens en dit aandeel zal nog licht toenemen. De huishoudens met een 
leeftijd vanaf 45 jaar zullen meer toenemen, maar zij geven minder de voorkeur aan het 
centrumstedelijke woonmiilieu dan de jongere huishoudens. 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen van de woningmarkt voor nu en de 
nabije toekomst? 
De woningvoorraad in het centrumstedelijke gebied van Eindhoven zal in de komende jaren 
behoorlijk toenemen als gevolg van de geplande nieuwbouwprojecten. Uit onderzoek naar de 
woonwensen van verhuisgeneigden blijkt dat er een duidelijke nettovraag bestaat naar 
woningen in dit gebied. Vooral gewenst zijn goedkope en middeldure huurwoningen en 
middeldure koopwoningen . Binnen de geplande nieuwbouwprojecten in het centrumstedelijke 
gebied van Eindhoven zijn deze categorieën minder sterk vertegenwoordigd, waardoor vooral in 
dit segment goede kansen voor de Driehoek bestaan. 

Hoe gaat de stad Eindhoven zich in de nabije toekomst ontwikkelen? 
Eindhoven zit volop in de overgang van een industriële stad naar innovatieve stad waarin kennis, 
technologie, design en creativiteit de l<ernwaarden zij n en het stimuleringsprogramma Brainport 
leidend is. De stad moet aantrekkelijke woonmilieus bieden waar zowel bèta- als 
gammakenniswerkers hun plek kunnen vinden, waardoor ook de bedrijven in deze sectoren zich 
in de regio zullen blijven vestigen . Daarbij zorgt het gegroeide individualisme ervoor dat 
bewoners zelf actief hun woning en woonomgeving willen vormgeven . Door deze vergrote 
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betrokkenheid wordt de aantrekkelijkheid en levendigheid bevorderd. Strijp Smet de Driehoek is 
de beste plek binnen de regio om te worden ontwikkeld en uit te groeien tot een creatief 
centrum. 

Welke invloed hebben deze stedelijke ontwikkelingen op de woningmarkt voor centrumstedelijk 
wonen? 
De huishoudens die een woning zoeken in het centrumstedelijk woonmilieu van Eindhoven 
bestaan voornamelijk uit één- en tweepersoonshuishoudens tot SS jaar. Deze huishoudens 
behoren tot verschillende doelgroepen die samen een grote vraag op de markt voor 
centrumstedelijk wonen uitoefenen. 
Het aantal meergezinswoningen in het centrumstedelijk woonmilieu zou gezien de grote vraag 
volgens de gemeente Eindhoven groter mogen zijn dan gepland is, zowel in de huur- als 
koopsector en vooral in het middensegment. 
Door het benutten van de bijzondere positie binnen de regio en het bieden van de gezochte 
kwaliteiten kan de Driehoek een sterke positie ten opzichte van concurrenten op de 
woningmarkt innemen. 

Op welke huishoudens moet een nieuw centrumstedelijk woonmilieu in Eindhoven zich richten? 
De groep twintigers en dertigers vormt reeds een groot deel van de centrumstedelijke bevolking 
in Eindhoven en ook in toekomst blijft deze groep met één- en tweepersoonshuishoudens 
duidelijk aanwezig, aangezien het centrumstedelijke woonmilieu de voorkeur heeft van veel 
woningzoekende jonge huishoudens met deze samenstelling. Daarnaast dient het aanbod zich te 
richten op huishoudens in de leeftijd van 3S tot en met S4 jaar, met een uitloper naar 
huishoudens tot 6S jaar. Kenmerkend is dat de huishoudens duidelijk voor een centrumstedelijk 
woonmilieu kiezen en zelf actief bij het gebied betrokken willen worden . 

Centrumstedelijk wonen 

Welke eigenschappen heeft een aantrekkelijk centrumstedelijk woonmilieu? 
Om succesvol te functioneren als een attractief centrumstedelijk woonmilieu dient een stad te 
beschikken over de volgende functionele kwaliteiten: 

De stad als plaats voor face-ta-face-contact, compacte stedelijkheid als voorwaarde voor 
directe sociale interactie; 
Onderscheidend en aantrekkelijk woon- en leefklimaat (tolerantie) met recreatieve en 
culturele voorzieningen, de stad als winkel- en uitgaanscluster; 
Kennisintensieve bedrijvigheid en werkgelegenheid (technologie); 
Onderwijs en opleiding, roltrapfunctie (talent); 
Creatieve kennisstad; 
Ruimte voor kansen en nieuwe initiatieven. 

Uit de functionele kwaliteiten zijn de volgende ruimtelijke kwaliteiten afgeleid: 
Ruimte voor directe ontmoetingen in een gebied met een hoge dichtheid; 
Kwalitatief hoogwaardige en kwantitatief voldoende woningvoorraad; 
Functiemenging en een tolerant woonklimaat in het gebied; 
Wonen, werken en voorzieningen; 
Onderwijs- en studentenvoorzieningen; 
Mogelijkheden voor bewoners om hun woning vorm te geven. 

Welke doelgroepen willen centrumstedelijk wonen? 
Studenten, die naast hun studie maximaal 20 uur per week werken; 
Jonge startende huishoudens in de leeftijd van 20-3S jaar, met hun eerste vaste baan of 
combinatie van studie en werk en daarom vaak nog een lager inkomen; 
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Jonge voltijds werkende één- en tweepersoons doorstromende huishoudens in de 
leeftijd van 25-45 jaar, werkzaam als kenniswerkers binnen Brainport met een gemiddeld 
inkomen; 
Expats, met dezelfde kenmerken als de voorgaande groep en die daarbij tijdelijk in 
Nederland verblijven; 
Actieve stedelingen, vaak carrièregericht en tweeverdienend met een hoog inkomen, in 
de leeftijd van 30-55 jaar, met een uithuizige levensstijl voor wie een stad nooit genoeg 
te bieden kan hebben; 
Creatieve huishoudens met de instelling van een gentrifier, die niet alleen actief willen 
consumeren, maar ook willen produceren en bijdragen aan de stad als hun 
woonomgeving. 

Wat zijn hun behoeften en woonwensen? 
De behoeften en woonwensen zijn per doelgroep en per niveau uiteengezet in de tabel in 
hoofdstuk 5 

Driehoek 

Wat zijn de bijzondere kwaliteiten van de Driehoek? 

Programma 

De bijzondere geschiedenis van het gebied en het historisch belang van de locatie voor 
Eindhoven, welke zorgen voor een sterk imago; 
De monumentale industriële gebouwen die sterk bepalend zijn voor het karakter van het 
gebied en herontwikkeld kunnen worden; 
De goede locatie binnen de ring en de goede bereikbaarheid met alle vervoersmiddelen; 
De ligging binnen de ontwikkelingszone Westcorridor wat Strijp S prioriteit binnen 
Eindhoven geeft; 
De grote oppervlakte van het gebied die samen met de geplande hoge dichtheid een 
breed en gevarieerd programma kan bieden; 
De activiteiten die reeds gedurende de tijdelijke exploitatie van het gebied plaatsvinden, 
scheppen het goede klimaat voor een tolerante omgeving met veel mogelijkheden. 

Wat is de beste invulling van het woonprogramma voor de Driehoek? 
Door het opstellen van dit programma is gebleken dat het mogelijk is om voor de doelgroepen 
studenten, jonge starters, doorstromers, expats, actieve stedelingen en creatieve gentrifiers in 
het plangebied een passend woningaanbod en een aantrekkelijke woonomgeving te bieden. De 
Driehoek kan dit bieden waarbij er ruimte is voor verschillende woningtypen en combinaties van 
functies. 
Hierbij is gebruikt gemaakt van de profielen die hun woonwensen beschrijven, waarbij deze zijn 
gekoppeld aan de bestaande gebouwen en de optie voor nieuwbouw. Voor de nieuwbouw zijn 
een aantal aanbevelingen gedaan, omdat hierbij vooral vanuit het programma van eisen kan 
worden gewerkt. 

De doelgroepen studenten en jonge starters kunnen het best worden gehuisvest in het 
Veemgebouw. De eerste vier etages zijn het meest geschikt voor zelfstandige 
studentenwoningen en de bovenste vier voor startersappartementen met twee of drie kamers. 
Voor de creatieve gentrifiers is gebouw SBP bestemd met grote woningen waarbinnen zij zelf de 
mogelijkheid hebben hun woonprogramma optimaal vorm te geven, waardoor het combineren 
van wonen en werken goed mogelijk is. Daarnaast zouden bijzondere nieuwbouwwoningen bij 
een deel van deze groep gewenst kunnen zijn. 
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De doelgroep doorstromers is goed te combineren met de expats binnen gebouw SAN, waarin 
verschillende indelingen mogelijk zijn. Daarnaast kan deze groep ook worden gehuisvest op de 
verdiepingen één tot en met drie van gebouw SK. 
Voor de actieve stedelingen vormen ruime lofts op de verdiepingen vier tot en met zeven van 
gebouw SK het beste woningaanbod. Voor de 'leden van deze doelgroep die minder waarde 
hechten aan een monumentaal karakter van de woningen kan in een nieuwbouwcomplex een 
perfect op hun wensen aansluitende woning worden geboden. 

Wanneer de externe omstandigheden gedurende de ontwikkeling veranderen, is het mogelijk om 
aanpassingen in het programma te realiseren door de flexibiliteit en de onderlinge 
uitwisselbaarheid binnen de gebouwen ten aanzien van doelgroepen en functies. 

Dit moet de Driehoek bieden om als centrumstedelijk gebied binnen Brainport Eindhoven tot een 
succesvol, aantrekkelijk woonmilieu te worden. 
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6.2 Aanbevelingen 

Aanbevelingen voor Trudo 
Binnen dit onderzoek is het voorgestelde woonprogramma niet doorgerekend in een 
exploitatiemodeL Aanbevolen wordt het programma verder uit te werken in een ontwerp en de 
financiële haalbaarheid van het ontwikkelen van het programma te onderzoeken. 
Trudo dient de ruimte op de woningmarkt te benutten en door zich te richten op de specifieke 
wensen van centrumstedelijke doelgroepen met een gericht, onderscheidend aanbod kan Trudo zelf 
voldoende vraag creëren en concurrentievoordeel behalen. 
Trudo dient zich te richten op studenten, cultureel-creatieven en expats uit de kenniswerksector, die 
zorgen voor een levendig, internationaal cultureel klimaat. 
Kerntaak hierbij is het bieden van de voorwaarden voor een aantrekkelijk leefklimaat; het 
samengaan van technologie en design ruimtelijk tot uitdrukking laten komen in de Driehoek als 
brandpunt van deze kwaliteiten . Door de aanbevolen doelgroepen actief te betrekken bij de 
ontwikkeling van de woningen en de woonomgeving worden hun creatieve kwaliteiten benut en hun 
betrokkenheid bij het gebied vergroot. Deze werkwijze is tevens aan te bevelen om het gebied te 
onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. 

Aanbevelingen voor de gemeente Eindhoven 
De gemeente Eindhoven dient een sterkere regie te voeren over de planning van 
nieuwbouwprojecten in het centrum, waarbij van ieder project een zorgvuldige afweging dient te 
worden gemaakt ten opzicht van de actuele vraag op de woningmarkt en de bijdrage van de 
projecten aan de kwaliteit van het centrumstedelijke woonmilieu. Hierdoor kunnen de stedelijke 
gebiedskwaliteit, leefbaarheid en het imago van de stad worden gewaarborgd. Deze eigenschappen 
ondersteunen de voorwaarden die vanuit het programma Brainport aan Eindhoven worden gesteld. 
De gemeente zou een prioriteitenprogramma voor de woningbouw moeten opstellen als richtlijn 
voor de ontwikkelende marktpartijen. 
De gemeente kan sturen op de vestiging van een (een deel van) instelling voor hoger onderwijs op 
Strijp S. Hiermee wordt voldaan aan de functionele kwaliteit van voorzieningen voor onderwijs en 
opleiding binnen het centrumstedelijke gebied en wordt de binding met het gebied van de doeligroep 
studenten vergroot. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Gedurende de looptijd van de realisatie van de Driehoek dient het aanbod te blijven worden getoetst 
aan de veranderende marktomstandigheden door het verwerken van nieuwe woningmarktgegevens 
en -onderzoeken; met andere woorden monitoring van vraag en aanbod op de woningmarkt in 
Eindhoven. 
Daarbij kan een gericht veldonderzoek door middel van bijvoorbeeld enquêtes en interviews onder 
de in dit onderzoek vastgestelde doelgroepen bijdragen aan een gedegen inzicht in hun kwalitatieve 
woonwensen . Op deze manier kan ook een beter inzicht worden verkregen in de woonwensen en 
achtergronden op het gebied van opleiding en werk van kenniswerkers en leden de creatieve klasse 
in Eindhoven. 
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Bijlage 1 
Toelichting op doorstromingsprobleem op de woningmarkt in Eindhoven 

Volgens de gemeente Eindhoven is de grote druk op de markt voor sociale huurwoningen een 
doorstromingsprobleem. Dit komt vooral omdat er niet genoeg is gebouwd in de middeldure en dure 
huur- en koopsector. 
Er blijken namelijk 13.000 meer betaalbare huurwoningen te zijn, dan huishoudens met lage 
inkomens.1 

Volgens de gegevens in dit onderzoek zijn er in Eindhoven 41.580 goedkope en middeldure 
huurwoningen. Wanneer daar de 13.920 goedkope koopwoningen bij worden opgeteld, komt het 
totaal op 55.500 betaalbare woningen. Immers bestaat volgens de definities van het SRE de sociale 
sector uit de goedkope en middeldure huurklasse en de goedkope koopwoningen. 

Gemiddeld inkomen per inwoner in Eindhoven in 2006: 13.100 euro. 
Eindhoven telt in 2006 92.971 huishoudens en 209.179 inwoners. 
Dat betekent 2,25 inwoners per huishouden. 
Het gemiddelde inkomen per huishouden is dan 2,25 * 13.100 = 29.474. 
Het bruto modale inkomen bedroeg overigens in 2006 29.500 euro volgens het CPB. 

Volgens gegevens van het CBS waren er in Eindhoven in 2006 68.100 huishoudens die een inkomen 
tot 28.600 euro hadden, een bedrag onder het gemiddelde huishoudensinkomen. 
Volgens deze analyse zijn er 68.100 - 55.500 = 12.600 meer huishoudens met een lager inkomen dan 
gemiddeld, dan dat er betaalbare woningen in Eindhoven zijn. 
De stelling dat de druk op de markt voor sociale woningen een doorstromingsprobleem is, lijkt 
hierdoor minder aannemelijk. 

Dit wordt ook geconcludeerd in het woningmarktonderzoek van het SRE, waarin als mogelijke 
oorzaak van het bestaan van zowel restvraag als restaanbod in het segment van de goedkope 
meergezinshuurwoningen een mismatch tussen het feitelijke en het gewenste woonmilieu genoemd 
wordt. 

1 Bron: Woonvisie gemeente Eindhoven, www.eindhoven.nl/web/show/id=353909. 



Bijlage 2 

In onderstaand schema wordt voor elk van de doelgroepen het belang van de kwaliteiten op de drie ruimtelijke niveaus omschreven en met 

referentiebeelden en -projecten geïllustreerd. De beelden dienen ter ondersteuning van het programma uit hoofdstuk 5. 

Ruimte 
Doel roe 
Studenten 

Privé ruimte 

Zelfstandige wooneenheid van beperkte 
grootte 

Plattegrond van een studio in het Strijkijzer in 
Den Haag, waarin zich 300 studio's voor 
jongeren en Slluxe huurappartementen 
bevinden. 

Semi-openbare ruimte 

Binnen het gebouw of cluster van eenheden delen 
van gemeenschappelijke voorzieningen zoals 
keuken en badkamer, collectieve 

Uithof, Utrecht 

Het Stri ·· beschikt over een 

Openbare ruimte 

Ruimte om de openbare voorzieningen te gebruiken 
en anderen te ontmoeten 

Het Strijkijzer 



appartementen voor studenten, van 26, 29 en 
33m2 en van 45 m2 met twee kamers. 

I ~PI'ImWIC t"IJ» A 
~·~~",..a 
2~~~ 
llt!:M'Id •lM'·':-

gemeenschappelijke serre, grand café, wasserette, 
werkruimtes en een panoramaterras. 

Tietgenkollegiet in Kopenhagen met 
gemeenschappelijke voorzieningen zoals terrasssen 
en wasserette. 



Plattegrond en doorsnede Jaegersborg Water 
Tower. 

IW~tifr~nlc. 

2 Apartmfofll typ(' A 
3 Apartmli'nC ty~ 8 
4Bed Ioft 
5Stor.l9" 
ó O..th & l.w<ltory 
7 Stcu~.;md stAI'f faubt.es-
8 Workroom &~ccommodiltiOn 
9 Afler-~hool reUlMtlOn se~ 
IOMulb pur'pO~tacllrt..ei 
11 CIQaMoom 

Watertoren uit de jaren 1950 in Jaegersborg, 
Gentofte nabij Kopenhagen. lh 2004-2006 
omgebouwd naar studentenwoningen met 
gedeelde voorzieningen op iedere verdiepingen en 
een kinderd de eerste twee eta 



Jonge 
starters 

De eerste zelfstandige woning met basisvoorzieningen 

Appartementengebouw aan de kust van Slovenië, betaalbare 
appartementen, variërend in grootte, met bijzondere balkons die 
voor extra ruimte zorgen . 

Goede gemeenschappelijke voorzieningen kunnen een meerwaarde 
bieden, ruime galerijen als gezamenlijke buitenruimte 

Werk en 
voorzieningen 
voor dagelijks 
leven en 
ontspanning, 
contacten leggen 
met vrienden en 

onbekenden 



Jonge De tweede stap in de wooncarrière; de ruimtevraag wordt groter; 
werkenden, thuiswerken 
doorstromers 
op de 
won 

In de leeftijd waarop nog veel contacten Werken, maar ook ontspannen en 
worden gelegd, vriendschap op een ruim ruimte om te genieten van de dingen 
en zonnig dakterras die het stadse leven zo aantrekkelijk 

maken 

VM-houses 



VM-Houses, Orestad .. Alle appartementen verschillen door een 
ingenieuze indeling in hoogte en breedte, waardoor 
individualistische indelingen mogelijk gemaakt zijn. 
Architect Julien De Smedt noemt het een driedimensionaal 
Tetri 

VM-houses in Orestad, een nieuwe wijk 
van Kopenhagen. Door het 
binnenterrein te openen en de gevels te 
breken zijn er allerlei informele 
ontmoetingsplekken ontstaan . 



Ex pats Compleet gebruiksklare woningen, als aanvulling op de vraag 
van de werkenden 

Plattegrond van een woningtype met een vide uit de Toren 
Condo in Brooklyn 

Gemeenschappelijke ruimtes met een duidelijke 
functie zijn het beste middel om informeel in 
contact te komen met lokale bewoners en 
andere ex 

Een woonhotel uit het begin van de twintigste 
eeuw met collectieve, woongerelateerde 
voorzieningen. Ook het personeel was verdeeld 
over de bewoners. 

De openbare ruimte van een grote, 
aantrekkelijke stad met culturele 
voorzieningen en groene parken om te 

Deze gebouwen fungeerden als 
oriëntatiepunten in de openbare ruimte 
in het stadsweefsel van de Romeinse 
tuinsteden . 



mbarda in Rome 



Actieve 

stedelinge 
n 

Als tegenwicht voor hun activiteiten buitenshuis moet 

de woning voldoende privacy kunnen bieden; ook luxe is 
van belang, consumenten 

woning met een sterk eigen karakter, 
afwerking 

Voor menselijk contact gaat deze groep liever naar buiten; in deze 
ruimte vooral voorzieningen die het woongemak verhogen 

Hun sterk uithuizige 
levensstijl speelt zich voor 
een belangrijk deel in de 
openbare ruimte .af; een 
compleet pakket 
voorzieningen (cultuur, 
horeca, sport) is zeer 



Collectieve bibliotheekruimte 



Creatieve 
gentrifiers 

Flexibiliteit en ruimte voor eigen verbeteringen 
aan de woning; ze willen echt zelf hun stempel 
kunnen drukken, producenten 

Ze staan open voor experimentele, creatieve invullingen van de 
semi-openbare ruimte, zolang dit bijdraagt aan de 
aantrekkelijkheid van hun eigen woning 

Ze kiezen voor een gebied met een 
sterk karakter, dat afstraalt op hun 
eigen woning en waaraan ze zelf 
nog verder kunnen bijdragen met 
hun initiatieven 


