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Tijdens de eerste publieksavond op 11 januari van dit jaar kon iedereen 

kennis maken met District E, de winnende prijsvraaginzending van 

Amvest voor het Stationsgebied Zuid. Amvest en de gemeente 

Eindhoven zijn vervolgens gestart met het uitwerken van de plannen uit 

de prijsvraaginzending. De huidige stand van zaken was te zien tijdens 

de bijeenkomst van 19 november.

Bijeenkomst 
Het was tijd om het publiek een ‘kijkje in de keuken’ te geven in het werk van Amvest, de gemeente en 

hun ontwerpers en adviseurs. Daarvoor is op 19 november 2018 in Warehouse of Innovation (begane 

grond oude V&D) een publieksbijeenkomst gehouden. Over vier verschillende thema’s konden mensen 

meer informatie krijgen: programma, openbare ruimte, gebouwen en proces. 

Stands
Bezoekers konden bij de stands informatie ophalen, maar ook hun ideeën en reacties kwijt. Ook was het 

mogelijk om aan workshop van de Veldacademie deel te nemen of op een elektrische step rond te rijden 

bij Warehouse of Innovation. Je kon een tekening van je idee laten maken bij Jan Metz. Ruim 130 mensen 

hebben deze avond bezocht.

Talkshow
Aan het einde van de avond was er een talkshow waarbij de standhouders een korte terugkoppeling ga-

ven van wat op hun stand was gehoord. Het publiek kon dit nog aanvullen met opmerkingen en vragen. 

Wethouder Yasin Torunoglu en projectdirecteur Ralf Peeters van Amvest sloten de avond af. 

Verslag
Dit is het verslag van deze bijeenkomst. We danken iedereen voor de geweldige inbreng en  de waar-

devolle opmerkingen! Het geeft ons veel inspiratie om door te gaan met de ontwerpen en programma’s 

voor District E. 
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1.1 Programma
Samenvatting Workshop Placemaking door Veldacademie  

Lighthouse en Veldacademie wer-

ken voor Amvest aan de invulling 

van de bedrijfsmatige ruimtes voor 

de Brainport community. Ook 

kijken zij naar tijdelijke functies 

op het gebied van technologie, 

design en kennis in de aanloop 

naar de ontwikkeling van Dis-

trict E. Tijdens de interactieve 

workshop placemaking District E 

hebben we hiervoor in totaal ruim 

30 bezoekers gesproken. De helft 

van de bezoekers was bereid hun 

ideeën op een placemat te tekenen 

of te stickeren. De ideeën van de 

overige bezoekers zijn vastgelegd 

op flip-overs.  

Welkomstplek

De meeste bezoekers zien de plek 

waar District E komt als de wel-

komstplek van de stad. De plek 

naast het station zorgt voor veel 

toeloop. Op dit moment wordt 

de situatie als doorgang en opslag-

plaats voor fietsen en auto’s erva-

ren. De zichtas op de Lichttoren 

en het markante Bijenkorfgebouw 

is positief. Men wenst een drem-

pelloze overgang naar het centrum.

 Ontmoeting

In de toekomst wil men graag hier 

een plek om trots op te zijn; een 

plek voor allerlei mensen, een plek 

voor ontmoeting. Er is al op veel 

plekken in de stad design en tech-

niek aanwezig; deze plek zou meer 

een plek voor de “gewone” mens 

kunnen zijn. 

Informatiecentrum

Deze plek kan een podium voor 

de stad zijn, waar continu nieuwe 

inzichten ontstaan en worden 

gedeeld; een interactieve en

lerende omgeving. Hiervoor is een 

informatiecentrum nodig, waar 

mensen terecht kunnen met hun 

vragen en ideeën. “Eigenlijk wat 

jullie vanavond doen, maar dan 

bij District-E en doorlopend.  Je 

kunt hier virtueel (via AR of VR) 

de toekomst inkijken. Ook andere 

ontwikkelingen in de binnenstad 

kunnen hier een plek krijgen. 

Door een Kunstroute kan je de 

plek koppelen aan andere plekken 

in de stad.”  
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Experimenteren

Deze uitvalsbasis kan opgezet zijn 

als tijdelijke (bouw)manifestatie. 

De gebouwen veranderen mee met 

de bouwplaats en zijn flexibel. Het 

huidige Coffeelab zorgt voor conti-

nuïteit en een deel van de program-

mering met een biergarten, vlooien-

markt, samen koken en events. Hier 

kan door diverse programmering 

worden geëxperimenteerd voor 

toekomstige functies in de gebou-

wen. Als samenwerkingspartners 

zijn TU/e, Design Academy, Fontys 

en culturele instellingen zoals MU, 

TAC, Van Abbemuseum genoemd. 

“Je kunt uitproberen wat wel werkt 

en wat niet.” 

Visualisatie

Voor het karakter en de uitstraling 

lopen de meningen uiteen. Vooral 

jongere bezoekers zien hier een 

“urban sfeer” met zitplekken en 

foodstalls. Een lasershow waarbij 

de contouren van de toekomstige 

torens worden gevisualiseerd wordt 

meerdere keren genoemd, met een 

link naar Brainport. “Laat zien 

waar je sterk in bent!” Ook de 

wens naar een familie- en kind-

vriendelijk multicultureel plein 

en een speeltuin voor kinderen 

worden genoemd. 

Groen

De meeste bezoekers zien wel een 

sterke vergroening van de plek als 

wenselijk. Concreet is een Tiny 

Forest als oplossing aangedragen. 

Met een minimale oppervlakte van 

100m2 biedt het concept ook op 

beperkte ruimte mogelijkheden 

tot duurzame vergroening. Ook 

een tijdelijke moestuin zoals op 

Strijp S door Garden Mania wordt 

genoemd; gekoppeld aan een kas 

als pop-up-restaurant kan hier een 

tijdelijke groene ontmoetingsplek 

ontstaan. 

Concrete ideeën voor placemaking

De bezoekers kwam met concrete plannen voor de placemaking:

•  Tijdelijke containerstad, waar bewoners, reizigers en bouwvakkers samen 

   komen gekoppeld aan programmering zoals horeca, biergarten, 

   vlooiemarkt, (food)festivals in samenwerking met Rob Bongers en Jeroen      

    Veldkamp van Coffeelab 

•  Bouwmanifestatie gekoppeld aan programmering (horeca, cultuur, sociaal)          

   in samenwerking met TU Berlijn (Ralf pasel), FH Oldenburg, TU Wenen en  

   TU Eindhoven (Marcel Musch) 

•  Sociale programmering Kunst-Technologie-Route in samenwerking met      

   RAL 040/Arcadis (Margje van Spaendonck) en scholen 

•  Cultureel/educatieve programmering in samenwerking met DDW (Mirjam  

   van der Lubbe), Warehouse of Innovation (Ellen Albers) en Architectuur-

   centrum Eindhoven 
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•  Sociaal/duurzame programmering met communal gardening (moestuinen)  

   en pop-up-restaurant als ontmoetingsplek in samen Garden Mania (vroeger  

   Strijp S) 

•  Tiny Forest als duurzame vergroening; check of het onderdeel kan zijn van  

   het toekomstige landschapsontwerp. Er is een pilot lopende bij IVN 

   Natuureducatie, waar gemeenten zich kunnen aanmelden om mee te doen.   

   Volgende ronde is in het voorjaar 2019. Ze zoeken nog 24 gemeenten die  

   minimaal vier Tiny Forests willen aanleggen. Minimale oppervlakte 100m2.  

   Wordt samen met scholen en burgers aangelegd. Heel sterke sociale en duur 

   zaamheidcomponent! 

Welkomstplek

•  De plek moet verwelkomend zijn, de poort van de stad en de identiteit van  

    de stad laten zien

•  Het centrum intrekken en geen drempel zijn

•  Station moet een aankomstplek zijn

•  Heel beperkt (nu is het een “corridor” en opslagruimte) - ten dienste van       

   verkeer

•  Iets om trots op te zijn

•  Verschillen samenbrengen voor heel Eindhoven 



District E gaat 
wederom publiek

7

E

Verslag District E publieksbijeenkomst 19 november 2018

Ontmoetingsplek

•  Er mist in Eindhoven een plek voor mogelijke/ echte ontmoeting

•  Niet design of technologie, maar meer mens

•  Een plek voor allerlei mensen

•  Sociale interactie - mensen uitnodigen bijvoorbeeld met een kampeerplek      

   of groot vuur zodat mensen geïnteresseerd zijn om te komen en met elkaar  

   in contact te gaan

Experimenteerplek

•  De kracht van Eindhoven

•  Mist nu uitstraling Brainport (daar ben je sterk in!)

Leerplek

•  Podium voor de stad waar continu nieuwe inzichten ontstaan - interactief   

   en levend!

Placemat ideeën 

•  Kleine winkeltjes. Een informatiekantoor twee dagen in de week - Tine

•  Autos voorgoed weg: te beginnen met een autovrije week.. Een terras met     

   beplanting op stationsplein - Stefan & Nicole

•  Energie opwekken door middel van schommels en draaimolens en een   

   speeltuin voor kinderen die in de binnenstad wonen - Laurens

•  Info winkel of kiosk met VR brillen zodat mensen al virtueel kunnen rond  

   kijken/rondlopen op het uiteindelijk gerealiseerde project. pluspunt: weinig  

   ruimte, mbo, betrokkenheid - Amin

•  Podium voor de stad en continue ideeënbeurs van de stad - Ingrid

•  Lichtshow - Axel

•  Tiny Forests 100 - 200m2 - H. Schipper

•  Multiculturele plek en multifunctionele plek voor alle leeftijden

   (ook kinde ren en familie) - Liudmila

•  Coffeelab vult een belangrijke functie bij een groot deel van de 40.000

   passanten. De brandstore laat straks een ruimte achter. We onderzoeken of   

   hier een infopunt en uitkijktoren kan worden geplaatst en als, als het 

   Coffeelab is gesloopt, we er  containers neer gaan zetten. Kern/basis voor   

   events en market etc.    
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   Een bouwmuur. Wij zien een mooie toegevoegde waarde in tijdelijkheid en

   basis voor de buurt en de geïnteresseerden koffie verbindt. Coffeelab

   verbindt nu ook iedereen. Door van binnen naar buiten te denken, heeft iets  

   een “why” Coffeelab kan de why zijn. Wij kunnen degene zijn die met

   anderen een passende invulling kunnen geven mbt events, markets, 

   communal cooking etc. Daarbij gunnen wij alle huidige en toekomstige 

   bezoekers een fijne plek op dit legendarische plein.  - Jeroen

•  Plugin City - tijdelijke tentoonstellingen/ manifestaties van TU Eindhoven

   Design Academy, Fontys ism culturele instellingen zoals MU, TAC, van     

   Abbe, etc. Moestuinen en een restaurant dat kookt met groenten van de   

   moestuin, zoals Garden Mania - Floor

•  Hologram van 3 gebouwen om de hoogte te laten zien. Voorbeeld: Freedom  

   Tower NZC (geeft impact). Bouwexpo + Hologram + Maquette -->Coffee  

   (mobiel koffiecontainer) + ontmoeting + kinderen. Spelen + park Guido

•  Biergarten Eindhoven. Kunst - Tech - Route - Arzu

Ga naar hoofdstuk

1.2 1.3 1.4 2 3 4 51.1 6
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1.2 Programma
Samenvatting ‘Wat past bij District E’ door Lighthouse 

Er zijn meerdere vragen aan het publiek voorgelegd. Deze vragen gingen over 

drie hoofdthema’s: kennismaken met de regio, 

waardevolle ontmoetingen tussen mensen en een participatief proces, waarbij 

stakeholders meedenken. Hieronder volgt een overzicht van de reacties die 

Elke den Ouden en Nick Meulenbroek op de vragen hebben ontvangen.

Kennismaken met de regio

District E viert het DNA van de stad: technologie, design en kennis. Om dit 

beter te communiceren naar iedereen moeten mensen kunnen kennismaken 

met de regio. Bij kennismaken met regio stelden we de vragen: Welke zaken 

uit deze regio zouden zichtbaar/beleefbaar moeten zijn? Waar ben je nieuws-

gierig naar?

•  Gepersonaliseerd ruimtelijk reisadvies (op basis van VR en data)

•  Gemoedelijke gastvrijheid

•  Laten zien wat er te doen is: theater, sport (ook voor de “gewone Eindhovenaar”)

•  Stedelijke uitstraling

•  Allure in uitstraling (ook architectuur)

•  Goede bar bovenin

•  Geschiedenis Eindhoven 

•  Evenementen: waar, wat en wanneer?

•  Voorbij ‘advertentie’ met mensen verbinden

•  Het moet gaan over de mensen en hoe we samenleven

•  Geen ‘TDK’ showroom maar de menselijke kant

•  Waterprobleem opgelost.

Ook werd de vraag gesteld: Hoe zouden ateliers en tinkerspaces ingericht 

moeten worden zodat jij ook mee zou doen?

•  Broeiplek en integratie tussen lokaal en internationaal 

•  Beloning voor goede ideeën

•  Tijdelijke focus op bepaalde onderwerpen.
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Waardevolle ontmoetingen tussen mensen

District E is een superinteractiemilieu, een plek voor alle inwoners en bezoe-

kers van Eindhoven: van jong tot oud, van expat tot geboren en getogen Eind-

hovenaar, van toerist tot werknemer. Dit superinteractiemilieu moet zorgen 

voor waardevolle ontmoetingen tussen mensen. Bij waardevolle ontmoetingen 

tussen mensen stelden we de vragen: Wat zou er moeten zijn zodat jij daar-

naartoe gaat? Hoe zouden we je één hele dag kunnen boeien? 

•  Werkplekken (klein en groot)

•  Flexwerkplekken

•  Lekker door de stad lopen en terrasje pakken

•  Een 24/7 programmering

•  Evenementen organiseren

•  Een goed en toegankelijk horeca-concept met genoeg variatie

•  VVV met fietsenverhuur beneden

•  Speeddaten met ‘strangers’ samen kennis en ervaringen delen ‘Seats 2 Meet’

•  Ondersteun en verwelkom de kleine projectgroepen (deze zitten meestal   

    zonder ruimte)

•  Ruimtes met schermen en/of whiteboards

•  Zorg dat je zichtbaar bent op Meetup

•  Hackathons brengen mensen samen (evt. i.c.m. tinkerspaces/ateliers)

•  Diverse culturen en leeftijden samen laten werken

•  Kattencafé (werkplekken en sociaal aspect).

Ook werd gevraagd: Naar wie of wat ben jij nieuwsgierig? Wie heeft technologie/

design/kennis waar je nieuwsgierig naar bent?

•  Fontys en TU/e hebben veel kennis, nodig die regelmatig uit

•  Samenwerken met wijkorganisaties, stichtingen en derde partijen

•  Bijeenkomst voor en door ouderen zodat je ook makkelijk alleen ergens   

    heen kunt.

•  Speciale groepen (bijv. ME/Parkinson patiënten)

•  Alledaagse onderwerpen (bijv. tuinieren) waarbij je kan leren van ouderen.
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Een participatief proces

Bij het participatief proces, waarbij burgers bij de  ontwikkeling worden be-

trokken, stelden we de vraag: Hoe zou een participatief proces volgens jou 

ingericht moeten zijn om succesvol te zijn?

•  Mix van jong en oud die er samen iets van maken

•  Diagonale woongroepen

•  Gemengde woonfunctie voor jong en oud

•  Leren van groene huurders (Woonbedrijf)

•  Brainstorm en ideeënbox.

Ook werd gevraagd: Wie mag volgens jou niet ontbreken?

•  Breder dan specialismes: verbinden en buiten grenzen denken

•  Zingeving: verhouding naar iets groters

•  Kunstenaars met een focus op wat echt belangrijk is

•  Ook scholing voor ouderen en mensen zonder inkomen

•  De gevestigde horeca.

Analyse van de opgehaalde resultaten

Veldacademie en Lighthouse hebben in de afgelopen maanden zo’n dertig 

interviews gehouden met organisaties en mensen uit de Brainport community 

over hun verwachtingen en ideeën voor District E. Wij zien een grote overeen-

komst tussen de resultaten die we opgehaald hebben tijdens deze interviews 

tot nu toe en de zaken die op de publieksbijeenkomst zijn genoemd door de 

bezoekers. Voor ons is dit een teken dat we op de goede weg zijn en dat we 

gebruik moeten maken van de aanwezige energie en flow. 
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Ga naar hoofdstuk

1.2 1.3 1.4 2 3 4 51.1 6
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1.3 Programma
Horeca door Horeca Development BV

Rob Bongers en Roel Koekoek van Horeca Development kijken in opdracht 

van Amvest naar  hospitality- en horecaconcepten die District E kunnen ver-

sterken. Zij lieten bezoekers kiezen uit verschillende sferen en ideeën voor de 

vijf plekken in District E die beschikbaar zijn voor hospitality en horeca.

Zij ontvingen veel enthousiaste reacties, waarbij het opviel dat er vooral po-

sitief naar het project wordt gekeken. Toegespitst op de hospitality en horeca 

wil men een gevarieerd aanbod, waarbij de begane grond toegankelijk is voor 

iedereen.

  

Algemene reactie/opmerkingen (post-it teksten)

•  Komen er workshopruimten?

•  Komt er iets voor kinderen?

•  Komen er afgesloten ruimte voor privé-evenementen?

•  Waarom geen bar/lounge in de hoogste toren?

•  Graag laagdrempelig houden het moet ook voor opa en kleinkind

   geschikt zijn.

•  Gevestigde horeca mee laten denken in de concepten.
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Ga naar hoofdstuk
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1.4 Programma
Wonen

Zodra de positie en de vorm van de torens vaste vormen aannemen, gaan de 

architecten de woningen en de woonplattegronden uitwerken. Daarvoor zijn 

zij benieuwd naar wat de voorkeuren en wensen van geïnteresseerden zijn.  Bij 

de stand Wonen was er een mogelijkheid om post-its met woonwensen op de 

borden te plakken. Bij een volgende bijeenkomst gaan we graag met u uitge-

breider in op de woningen in District E!
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Gewenste voorzieningen en service in District E

•  Zwembad van het hotel ook voor bewoners

•  Fitnessruimte en bar voor zowel bezoekers als bewoners

•  Gedeelde faciliteiten, denk aan keuken en wasserette

•  Service: was, boodschappen, onderin het gebouw pakketten afgeven

•  Dichtstedelijk gewend met kinderen (HongKong), faciliteiten voor kinderen   

   onderin het gebouw, is tevens ontmoetingsplek voor ouders. 2 badkamers of  

   anders casco opleveren zodat zelf een indeling kan worden gemaakt, ruimte  

   voor kantoor aan huis

•  Community living

•  Doorgeefbare kroegvergunning voor maximaal een week per woning

•  Huismeester/conciërge (mag een werkstudent zijn)

•  Stopcontact voor e-bikes

•  Gelijkvloers fietsenstalling (maaiveld)

•  Hondenuitlaatplaats

•  Meer groen in het centrum

•  Gezamenlijk zwembad

•  Met een logeerhuis

•  Ruimte voor vitaliteit: fitness en beweging
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De woning zelf

•  Woningen deelbaar, te splitsen

•  Wonen voor 2, 3 of 4 young urban professionals bij elkaar (friends appartment)

•  Micro-woningen/appartementen/tiny houses

•  Uitzicht studio/loft van 50-60 m2 met snel internet (koop)

•  Balkons

•  3 kamerappartement betaalbaar (< 300.000,-), in koop of huur voor 2  

•  Graag boven aan de lijst komen voor 3 kamerappartement met zon en

   uitzicht betaalbaar (< 300.000,-)

•  Eigen parkeerplaats bij 4 kamerappartement, veel licht, balkon zonder   

   windhinder

•  Voldoende groot balkon voor tafel en 4 stoelen

•  Komen er woningen tot 350.000,-?

•  2 à 3 kamerappartementen tot 300.000,-

•  Hoge verdiepingshoogte

•  Allemaal uitzicht

•  Efficiënt maken voor de schoonmaakrobot
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Andere zaken

•  Houd er rekening mee dat mensen heel lang een hypotheek moeten hebben  

   bij zo’n lange bouwtijd, kunnen ‘gewone’ mensen dat aan?

•  Niet verkopen aan mensen die het vervolgens gaan verhuren

•  Toon ambitie: bouw hoger dan 180 meter

Ga naar hoofdstukGa naar hoofdstuk

1.2 1.3 1.4 2 3 4 51.1 6
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2. Innovatie

Inzake innovatie waren er twee stands tijdens de bijeenkomst: Warehouse of 

Innovation en RAL 040. Warehouse of Innovation wilde mensen prikkelen 

over het onderwerp smart mobility. Zij hebben daarvoor een parcours uitgezet 

waar mensen met een elektrische step en ‘schoenen’ het parcours mochten 

uitproberen.

RAL 040 is een initiatief om te kijken of er verf kan worden hergebruikt. 

Iedereen heeft thuis de restjes van verf in blikken ergens op zolder of in de 

schuur staan. Als deze resten worden ingezameld, zou er nieuw verf van kun-

nen worden gemaakt. 

RAL 040

Mira Brethouwer, Jeroen Westgeest en Margje van Spaendonck hebben reac-

ties opgehaald bij hun stand:

•  Veel positieve reacties ontvangen over het RAL040 idee, waarbij vooral het  

   betrekken van verschillende groepen en kinderen bij de hele ontwikkeling   

   van District E als erg positief werd gezien. 

•  Enthousiaste partijen gesproken, die aangaven graag aan het initiatief deel   

   te nemen (o.a. 2 basisscholen).

•  Een aantal kritische bezoekers zetten wel vraagtekens bij waar de verf uit         

   eindelijk voor gebruikt gaat worden, en veel mensen vroegen zich af welke

   kleur de verf uiteindelijk gaat krijgen. Dit nemen we mee in de verdere 

   concretisering van RAL040.

Ga naar hoofdstukGa naar hoofdstuk

1.2 1.3 1.4 2 3 4 51.1 6



District E gaat 
wederom publiek

22

E

Verslag District E publieksbijeenkomst 19 november 2018

3. Proces

Een aantal borden gaven informatie over het proces en de planning en nodig-

de mensen uit om hun reacties te geven. 

Onderstaande reacties zijn op het bord en op formulieren gegeven:

•  bouw s.v.p. hoger dan 180 meter hoog, toon ambitie!

•  Zorg voor een aantrekkelijk entree voor de ondergrondse fietsenstalling, ook  

   geschikt voor fiets, e-bike en bakfiets (Fietsbond, peter plantinga)

•  Ondergrondse doorgang van station naar 18 septemberplein

•  Verbindingen tussen de 3 torens. 

•  Voorkom filevorming bij liften en voorzie in gemak

•  Public benches with a view

•  A neighborhood that has a collective garden and composting systems

•  Het Eindhoven logo als een waterspeelelement

•  Keep the bikes, they are art!

•  Kinderen moeten kunnen spelen

•  Meer kunst in de openbare ruimte

•  Voldoende groen

•  Voorrang voor fietsers en voetgangers

•  Voldoende fietsenstallingen 

•  Zichtlijnen, vooral van de stad naar het station, behoefte aan aandacht

•  Smart mobility, vraagt om de juiste ruimtelijke inpassing

•  Verbinding met noord

•  Toegankelijk wonen

•  Differentiatie (verschil aanbrengen)

Ga naar hoofdstuk
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4. Openbare ruimte
De openbare ruimte wordt door de gemeente uitgewerkt. Zij heeft ZUS, de 

ontwerper van de prijsvraaginzending, als adviseur gevraagd om dit samen 

met hen te doen. Door middel van een aantal borden werd inzage gegeven in 

de stand van zaken wat betreft de openbare ruimte. 

Daarbij werd onderscheid gemaakt in:

•  Materialen en vergroening

•  Innovatie openbare ruimte 

•  Aansluiting plein op omgeving.

Namens de gemeente stonden Herman Kerkdijk voor stedenbouw, Joop 

Ketelaers voor duurzaamheid, Jo Wenting voor de uitwerking en Jos Hartman 

van ZUS bij de borden. Zij hebben de reacties verzameld. 

Veel aandacht wordt gevraagd voor het kindvriendelijk maken van het plein, 

zorgen voor een goed verblijfsklimaat, aandacht voor het beeld van Anton 

philips en een goede aansluiting op de stationshal. Veel mensen zijn nieuws-

gierig naar de materialen en de uiteindelijke inrichting. 

Men maakt zich vooral zorgen over de verkeersafwikkeling en het parkeren, 

zowel wat auto’s als fietsen betreft. 
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Algemeen genoteerde zorgen / suggesties:

•  Tinkerstraat: zorg dat dit geen achterafplek wordt, dat is zeker iets wat we   

   niet willen (drunkies, junkies, etc.)

•  Verkeerseffecten van deze nieuwe ontwikkeling: wat is de impact, hoe wordt  

   daar mee omgegaan, welke maatregelen gaat men nemen om omliggen

   de buurten vrij te waren van ongewenst verkeer. De effecten van The 

   Student Hotel zijn nu al duidelijk merkbaar en dat wordt dus alleen

   maar meer.

•  Laat in de fietsenparking straks naast fietsen alleen maar elektrische

   scooters e.d. toe; dat stimuleert het gebruik van/transitie van schone

   brommers/scooters naar vervuilende varianten

•  Een toegang van parkeergarage Seepaertstad aan de Stationsweg

•  Laat het wow-effect al in de voorbereiding en zeker ook in de bouwfase zien

Bewoners Fuutlaan maken zich serieus zorgen over de verkeerseffecten van 

alle ontwikkeling in het stationsgebied voor het gebruik van de Fuutlaan. Hun 

vragen zijn:

•  Wat zijn nu de effecten van deze ontwikkeling?

•  Wat zijn de effecten van andere ontwikkelingen (mn Lichthoven)?

•  Welke maatregelen denkt de gemeente te moeten gaan nemen?

•  Wat is de planning voor een nieuwe verkeerscirculatie?

•  Wanneer is een nieuwe Fuutlaan aan de orde?

•  Wat zijn de financiële reserveringen daarvoor?
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De gemeente heeft het volgende aangegeven:

•  De gemeentelijke inzet is de (auto)mobiliteitseffecten van de nieuwe 

   ontwikkeling zo veel als mogelijk te beperken en dat dit ook insteek is

   geweest bij de uitvraag

•  De gemeente is nog met Amvest in overleg over de parkeerstrategie en

   mobiliteitsmaatregelen voor de ontwikkeling van District E

•  De gemeente in 2019 een Ontwikkelplan Centrum gaat opstellen waarin

   de verkeerscirculatievraag in samenhang met de verschillende bouwontwik-  

   kelingen op korte en langere termijn (verdichtingsstudie), de vergroening

   en de inrichting van de openbare ruimte (Boeiende Binnenstad) onder de

   loep wordt genomen; en dat daarvoor ook het gesprek met de stad zal

   worden aangegaan

Ga naar hoofdstuk
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5. Gebouwen
Omgevingsfactoren en innovatie van het concept

De stand die werd bemand door paul Stavert, Roelant Nijwening en colle-

ga’s van powerhouse Company trok veel belangstelling.  De nieuwste ideeën 

voor de drie torens waren te zien op een maquette. Momenteel wordt er hard 

gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Hierin zien we een aantal veranderingen 

ten opzichte van de eerste ontwerpen in de visie. De hoogste toren was in het 

visieontwerp 158 meter hoog en in het huidige ontwerp is deze nu 170 me-

ter. De verdiepingsvloeren worden namelijk dikker en om de installaties op 

het dak te verbergen krijgen de torens een kroonlijst van twee verdiepingen. 

De hoogste toren is nu gedacht aan de kant van het 18 Septemberplein. De 

architecten van powerhouse Company laten District E zo beter aansluiten op 

de toekomstige hoogbouw van Eindhoven Internationale KnoopXL aan de 

overzijde van het spoor. De vernieuwde opstelling van de torens levert qua 

wind het beste verblijfsklimaat op en een betere bezonning van omliggende 

gebouwen. De basis van de torens wordt verbreed zodat valwinden beter wor-

den opgevangen. 

Algemeen genoteerde vragen:

•  Waarom zijn de torens van plaats gewisseld?

•  Wordt er groen opgenomen in het plan District E?

•  Komt er voor iedereen toegankelijke horeca in het plan, ook bovenin de torens?

•  Is er aandacht gegeven aan het windcomfort rondom de gebouwen?

•  Is er sociale woningbouw opgenomen in het plan?

•  Hoe hoog worden de torens?

•  Welke gevelmaterialen worden toegepast?

•  Hoeveel parkeerplaatsen komen er in het plan?

•  Hoe worden de bouwplannen voor het stationsplein en District E  ten op     

   zichte van elkaar gefaseerd en hoe wordt de overlast van de bouwwerkzaam  

   heden beperkt?
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Duurzaamheid: delen 

Onder leiding van Jim Teunizen 

van Alba Concepts kon men een 

presentatie bekijken over duur-

zaamheid.Daarnaast was er veel 

ruimte om de bezoekers te bevra-

gen op hun visie op verschillende 

onderdelen van duurzaamheid. De 

markt was goed bezocht en er zijn 

gesprekken gevoerd met  ongeveer 

30 personen. Deze gesprekken 

gingen naast de meer technische 

thema’s als energie, circulariteit 

en gezondheid ook vooral over het 

delen van faciliteiten. 

Uit de gesprekken is opgemerkt 

dat personen die aanwezig waren 

het interessant vonden om over 

deze duurzaamheidsthema’s te 

praten. Allereerst merkte we een 

gedeelde zorg op betreffende mo-

biliteit in het gebied. Interessant! 

Aangezien het pand tegen Station 

Eindhoven ligt. Mobiliteitszorgen 

waren dus vooral gestoeld op het 

gebruik en het parkeren van auto’s. 

parkeren ging hierbij vooral over 

het omliggende gebied van Dis-

trict E. Veel gesprekken over een 

oplossingsrichting hiervoor gingen 

over deelmobiliteit. Het delen van 

mobiliteit en overige faciliteiten 

was een terugkomend onderwerp 

waar veel belangstelling voor was. 

Dit was ook de insteek van onze 

vragenlijsten en de presentatie. De 

leeftijdscategorie tussen 25 en 35 

jaar staat erg open voor het delen 

van mobiliteit. De middenklasse 

tussen 35-55 jaar heeft daar iets 

meer moeite mee. Zij hechten 

meer waarde aan het bezit van een 

auto. Echter de leeftijdscategorie 

55+, staat hier weer meer voor 

open. Deze categorie komt vaak 

vanuit een groter huis en verhuist 

naar een kleinere woning midden 

in de stad. Beweegredenen hier-

voor zijn dat de kinderen uit huis 

zijn, dat ze veel overbodige woon-

ruimte hebben en dat ze dichter 

bij het centrum van de stad willen 

zijn. De plek waar het te doen is. 

Tijdens de gesprekken over het de-

len van faciliteiten hebben we geen 

vragen gekregen over het energeti-

sche plan, de circulariteit van het 

gebouw of de gezondheidsaspecten 

van het gebouw zelf. Deze zien wij 

dus als algemeen geaccepteerd en 

daarmee randvoorwaardelijk. De 

duurzaamheidsaspecten waar meer 

aandacht voor was, zijn sociale 

cohesie, vitaliteit (en stimulering 

daarvan) in de buitenruimte en 

mobiliteit. 

Naast de rode draad van de 

deeleconomie die we zien, wa-

ren er ook een aantal concrete 

voorbeelden van faciliteiten die 

gedeeld moeten worden volgens 

de aanwezigen. Zo is er gesproken 

over gedeelde balkons, gedeelde 

woonkamers per verdieping waar 

studio eigenaren gasten kunnen 

ontvangen, gedeelde mobili-

teit, gedeelde vakantiekoffers en 

gedeelde sportfaciliteiten. Deze 

sportfaciliteiten mogen ook buiten 

zijn en voor algemeen gebruik 

zijn. Daarnaast vinden veel om-

wonenden het interessant om ver-

antwoordelijkheid te nemen in het 

onderhoud van bepaalde aspecten 

in het gebouw. Dit verbindt de 

bewoners en draagt bij aan sociale 

cohesie.

Ga naar hoofdstuk
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6. Talkshow

De avond werd afgesloten met 

een talkshow onder leiding van 

Erna van Holland en Rolf Si-

mons. Een samenvatting van de 

avond waarbij de projectleiders 

van de verschillende thema’s 

werd gevraagd wat hen opviel 

wat betreft de opmerkingen en 

vragen van bezoekers. En wat 

nemen ze hiervan mee bij de 

ontwikkeling van District E en 

het Stationsplein? Ook kreeg 

het publiek de gelegenheid om 

vragen te stellen. 

Architect paul Stavert van power-

house Company en duurzaam-

heidsadviseur Jim Teunizen bijten 

het spits af van de talkshow. 

Stavert: “We hebben heel veel 

positieve reacties gehoord van 

heel veel geïnteresseerde mensen. 

Er waren ook veel mensen die al 

een appartement wilden kopen. 

De vragen die we kregen waren: 

wat gaat er nog veranderen aan 

het ontwerp? En hoe definitief is 

het nu? Daar kunnen we op ant-

woorden dat waar we nu zijn, dat 

gaat het ongeveer worden.” Rolf 

Simons concludeert: “Goed werk 

heeft tijd nodig?” Stavert: “Inder-

daad, de aanpassingen hebben te 

maken met nieuwe inzichten zoals 

aansluiting zoeken met de toekom-

stige bebouwing aan de andere 

zijde van het spoor en een goed 

wind- en zonklimaat willen ma-

ken. Voor dit laatste wordt op dit 

moment het model doorgerekend 

op de TU/e. Wat ik mee neem van 

deze avond is dat we groen moeten 

waarborgen en het sociale pro-

gramma moet goed in elkaar zitten 

waarbij functies elkaar kunnen 

versterken.”

Teunizen: “Wij hebben ons voor 

deze avond gericht op de thema’s 

energie, zorgvuldig omgaan met 

grondstoffen en het creëren van 

een gezond binnenklimaat. Daar 

hebben we nul vragen over gehad, 

wat wel opvallend is. Vitaliteit en 

mobiliteit waren de thema’s waar 

we het vanavond voornamelijk over 

hebben gehad. We hebben hele po-

sitieve feedback gekregen, bijvoor-

beeld de wens voor het delen van 

auto’s. Door de lage parkeernorm 

is het delen van auto’s heel inte-

ressant. Iemand zei ook ‘als ik hier 

ga wonen, denk ik dat ik mijn auto 

vaarwel ga zeggen’.

Energie

Uit het publiek komt een vraag 

over welke technieken er gebruikt 

gaan worden om de duurzaam-

heid te bewerkstelligen. Teunizen: 

“Daar wordt een energiestudie 

voor gedaan. Aan de ene kant kij-

ken we naar energiebesparing met 

isolatie in de gevel en beglazing 

en aan de ander kant zijn we ook 

bezig met energieopwekking in het 

gebied of daarbuiten. We kunnen 

nooit genoeg zonnepanelen op 

het dak plaatsen om voor het hele 

gebouw energie op te wekken. 

Misschien kunnen we ze in de ge-

vel integreren, we nemen het mee 

in de studie.”

Ontmoetingen organiseren
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Voor het onderwerp programma 

betreden vervolgens Elke den Ou-

den van Lighthouse, Otto Trien-

kens van Veldacademie en Rob 

Bongers van Horeca Development 

het podium. Trienkens: “Het was 

een hele productieve avond, boven 

verwachting zelfs. We hebben 

iedereen gevraagd te bedenken 

wat er vandaag of morgen op het 

Stationsplein gedaan zou kunnen 

worden om de plek nieuw leven in 

te blazen. Sommige mensen kwa-

men met uitgebreide antwoorden, 

inclusief wie dat dan moeten gaan 

doen. Voorop stond ontmoeting 

organiseren. Wat veel genoemd 

wordt is: laat vooral ervaren hoe 

het er straks uit gaat zien. Kant en 

klare ideeën kwamen daar al over 

voorbij. Een bouwexpo met koffie 

en vervolgens met een VR bril 

rondkijken hoe District E wordt. 

En op langere termijn een kinder-

speelplek op de locatie. Een park 

werd ook heel veel genoemd. Maar 

wel een stedelijk park voor ont-

moeting, waar je je vooral welkom 

moet voelen. Het geeft ons nu een 

hele hoop huiswerk. We gaan nu 

eerst kijken naar alle ideeën en een 

deel van die ideeën vertalen naar 

een programma. Het zou zo maar 

kunnen zijn dat er mobiele District 

E paviljoens komen op het plein en 

misschien wel op meer plekken in 

de stad.”

Horeca

Den Ouden: “Wij hebben veel 

discussie gehad over het verbinden 

van mensen en de sociale kant van 

het programma. Het moet een 

ontmoetingsplek voor jong en oud 

zijn, wat je bijvoorbeeld ook te-

rugziet in een gezamenlijk horeca-

concept waar jong en oud samen-

werken. Ik kreeg ook te horen dat 

Eindhoven van mensen is en niet 

alleen van technologie. Voor ons 

is in het vervolgtraject belangrijk 

duidelijk te hebben wie we kunnen 

gaan betrekken in de programme-

ring en welke rol zij gaan spelen.”

Bongers: “De meeste mensen heb-

ben nog geen idee wat het moet 

worden qua horeca. Ze zijn nog 

bezig met de vorm van de gebou-

wen. Er heeft zich vanavond een 

aantal horecaondernemers gemeld. 

Ze zijn over het algemeen op zoek 

naar een kleinere ruimte. De leuk-

ste opmerkingen gingen over de 

hoogste verdieping. De wens is dat 

men laagdrempelig naar het dak 

kan. Ik ben zelf een Eindhovenaar 

met ambitie en ik wil graag dat de 

programmering gaat aansluiten bij 

de gedachten van de mensen die ik 

vandaag gehoord heb en die deze 

ambitie met mij delen.”

Een opmerking uit publiek voor 

de programmabedenkers is dat 

District E geschikt moet gaan 

worden voor iedereen, voor heel 

Eindhoven.

Zeven dagen per week

Ook de vragen ‘wat gebeurt er 

eigenlijk gedurende de dag in de 

gebouwen? En hoe blijft het leven-

dig?’ worden gesteld. Bongers: “De 

horecaconcepten gaan straks elke 

dag en de hele dag open zijn, zeven 

dagen per week. Ook wordt er 

aandacht besteed aan de toegan-

kelijkheid. De open structuur van 

plein draagt daar aan bij.”
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Openbare ruimte

Het volgende onderwerp is de 

openbare ruimte. Daarvoor stapt 

landschapsarchitect Jos Hartman 

van ZUS op het podium, samen 

met stedenbouwkundige Herman 

Kerkdijk van de gemeente Eind-

hoven. Hartman: “ Het viel mij 

op dat er veel nieuwsgierigheid is 

over de stand van zaken rondom 

het Stationsplein. We kregen veel 

bevestiging dat we op de goede 

weg zijn, maar er zijn ook zorgen. 

We kunnen nu nog niet op alles 

antwoord geven, maar zorgen over 

bijvoorbeeld fietsen, taxi’s en veilig-

heid hebben zeker onze aandacht.” 

Groen plein

In het publiek wil een buurtbewo-

ner weten hoe er een aangenaam 

klimaat op het plein wordt gecre-

eerd. “We kunnen pieken met re-

gen en droogte verwachten en met 

het ontwerp spelen we hierop in. 

Door goede afwatering en veel bo-

men en laag groen, met variatie in 

de beplanting. We waarderen alle 

wensen en opmerkingen enorm en 

werken toe naar een mooi groen 

plein waar je wilt zijn.”

Kerkdijk: “Ik heb het idee dat er 

best veel waardering is voor het 

voornemen om een goed Stations-

plein te maken.  Dat plein ziet er 

niet meer goed uit, het is niet meer 

van deze tijd. De vraag is wel hoe 

aantrekkelijk wordt het? De ver-

blijfskwaliteit is belangrijk. En dan 

het fietsparkeren. Het is nu ramvol 

op het plein en het is een grote 

uitdaging om een hele logische 

parkeerkelder te maken waar je als 

vanzelf ingaat. We gaan enorm ons 

best doen om het goed te doen. 

Het wordt passen en meten.”

Goed zicht

Een van aanwezige bezoekers wil 

graag weten hoe in het ontwerp de 

sociale veiligheid wordt gewaar-

borgd. Hartman:  We willen geen 

bosjes die zicht wegnemen of waar 

men zich achter kan verschuilen 

op het plein. We zijn op zoek naar 

bomen met een hoge kroon, met 

het idee dat het zicht goed is. De 

openbare verlichting is essentieel. 

Geen schemerlicht, maar bijvoor-

beeld het licht dimmen als het 

druk is en ’s nachts het licht wat 

feller zodat mensen goed zichtbaar 

zijn.”

Proces

Rondom het thema proces komen 

projectleider openbare ruimte van 

de gemeente Eindhoven Farnaz 

Verbocht en projectleider Jana 

Jayakkumaran van Amvest aan het 

woord. Verbocht: “We hebben zo 

veel positieve reacties gekregen, 

vooral op de aandacht voor groen, 

de toegankelijkheid en hoe we de 

connectie willen maken met men-

sen en het plein.” Jayakkumaran: 

“We kregen ook veel vragen over 

de planning en de te verwachten 

overlast. Ik vond het opvallend dat 

veel ouderen graag in District E 

willen komen wonen.”

Seizoenen

Uit het publiek komt de vraag wel-

ke vertragende factoren voor het 

proces er worden verwacht. 

Jayakkumaran: “De ontwikkeling 

van District E is een complex 

vraagstuk. We hebben de juiste 

mensen aan tafel en het is zaak dat 

we niet vanuit een ivoren toren 

dingen gaan bedenken.” Verbocht 

vult aan: “Daar zijn juist deze 

avonden voor, ook voor het plein. 

We blijven communiceren en toet-

sen of we goed bezig zijn. Door het 

gesprek nu goed te voeren, komen 

we verder. Ik heb ook nog gespro-

ken over het toepassen van design 

zodat het plein voor alle doelgroe-

pen aantrekkelijk wordt en de wens 

dat er groen is in alle seizoenen.”



District E gaat 
wederom publiek

31

E

Verslag District E publieksbijeenkomst 19 november 2018

Zorg

Een van de aanwezigen wil graag 

weten of er ook een zorgfunctie in 

het gebouw komt. Jayakkumaran: 

“Er komt geen specifieke zorgfunc-

tie, maar wel kleinere woningen 

met services zoals boodschappen-

bezorging, strijkenservice of auto-

delen. We zien twee ontwikkelin-

gen in de samenleving: er kan veel 

digitaal. Je kunt bijna alles regelen 

met een app, maar er is ook meer 

behoefte aan menselijk contact. 

Daarom zetten we community 

managers in die onder andere 

checken hoe het met mensen gaat. 

Medische zorg zit nu niet in het 

plan.”

Vibe

Als laatste worden projectdirecteur 

Ralf peeters van Amvest en wet-

houder wonen Yasin Torunoglu op 

het podium gevraagd. Torunoglu: 

“Mijn eerste indruk van vanavond 

is dat het heel druk is ondanks het 

voetbal op tv. Wat ik heel gaaf vind, 

is dat er veel trots is op wat er gaat 

komen. En daar word ik dan weer 

trots van.” peeters: “Er hangt een 

positieve vibe om het project. Ik 

vind het bijzonder dat er zo posi-

tief op wordt gereageerd. Ik heb 

veel rondgelopen en de talkshow 

heeft mij een mooie samenvat-

ting gegeven. De verwachtingen 

liggen hoog, daar moeten we aan 

voldoen. Het lijkt of het proces re-

latief langzaam gaat, maar avonden 

als dit zijn zo belangrijk.” Toru-

noglu is het daar mee eens: “Met 

samenwerken kom je verder. Met 

deze avond kun je bevestigen dat 

je de inwoners serieus neemt en 

naar hen luistert. De inwoner van 

de stad heeft een andere bril op en 

daar valt veel van te leren door de 

experts.”

Kraken

De laatste vraag uit het publiek 

is een volgens beide heren een 

hele goede vraag waar verder op 

voortgeborduurd moet worden: 

“Het gevoel is positief bij District 

E, maar wat missen we? Waar 

moeten we onze hersenen op kra-

ken? Eindhoven heeft veel mensen 

met veel kennis. Welke uitdaging 

hebben jullie voor ons?” peeters: 

“Het zorgvuldig afstemmen van 

alle verschillende bouwprojecten in 

de stad, dat is voor mij de hersen-

kraker.” Torunoglu: “Waar ik mee 

worstel is hoe we de hele stad mee 

krijgen in de grote veranderingen 

in onze stad. Hoe krijg je die trots 

overal?” Met dit pittige vraagstuk 

wordt de avond afgesloten. 

Ga naar hoofdstuk

1.2 1.3 1.4 2 3 4 51.1 6



District E gaat 
wederom publiek

32

E

Verslag District E publieksbijeenkomst 19 november 2018

2018 Amvest, Gemeente Eindhoven, Powerhouse Company, ZUS Zones Urbaines Sensibles, Alba Concepts, Arcadis, Lighthouse, 

Veldacademie en Horecadevelopment. De rechten van de afbeeldingen berusten bij Amvest, Powerhouse Company, ZUS Zones 

Urbaines Sensible, , Alba Concepts, Arcadis, Lighthouse, Veldacademie en Horecadevelopment. Vermelding en overname is alleen 

mogelijk na toestemming van de rechthebbenden.

Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen zijn werkstudies en onderzoeken. Het zijn voorlopige 

schetsen, zij worden in 2019 aangepast en uitgewerkt tot voorlopige ontwerpen voor het stationsplein.


