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Afgelopen juni stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor
District E vast. Dit zorgde bij een aantal partijen voor vragen en
zorgen over deze ontwikkeling. Amvest werkte de afgelopen
maanden haar plannen verder uit. Daarom hebben de gemeente en
Amvest op enkele punten aanpassingen in het bestemmingsplan
gedaan. Op 21 december 2021 vond een digitale
informatiebijeenkomst plaats om belanghebbenden en
geïnteresseerden te informeren over deze wijzigingen in het
bestemmingsplan en de huidige status van de plannen.
Voorgestelde wijzigingen bestemmingsplan





In het bestemmingsplan stond een hotel met 196 kamers. Deze hotelfunctie gaat niet
door. Daarnaast wordt het aantal short stay woningen teruggebracht van 200 naar 150
eenheden. Het aantal woningen stijgt hierdoor van maximaal 510 naar maximaal 800
woningen
De maximale hoogte van de hoogste toren wordt verlaagd van 170 meter naar 155
meter.
In het bestemmingsplan komt een voorwaardelijke verplichting om windhinder te
voorkomen. Ook komen regels in het bestemmingsplan om ervoor te zorgen dat de
maatregelen hiervoor worden uitgevoerd.

Het bestemmingsplan geeft de maximale mogelijkheden aan. Amvest voert haar plannen voor
District E uit binnen de regels van het bestemmingsplan en in aansluiting op de aanbieding in de
tender uit 2017.
Beantwoording van vragen
In dit document vindt u een schriftelijke reactie op de vragen die zijn gesteld tijdens de digitale
informatiebijeenkomst. Een deel van deze vragen zijn tijdens de bijeenkomst ook mondeling
beantwoord.
Heeft u naar aanleiding van de bijeenkomst of het lezen van dit document nog vragen? Of wilt u
iets anders aan Amvest kwijt? U kunt ons een e-mail sturen via: districte@amvest.nl. Heeft u
vragen aan de gemeente? Deze kunt u sturen aan: stationsomgeving@eindhoven.nl.
Wij danken alle belanghebbenden en geïnteresseerden voor de actieve bijdragen en vele vragen
die gesteld zijn.

Namens Amvest

Namens de gemeente Eindhoven

Herbert Coopmans

Stella Janssen

E

Kijk mee met
District E

1. Algemeen aanzien en architectuur
Het plan en de Stad
- Hoe zien jullie de inbedding van dit plan in de stad?
De fijnmazigheid van het voetgangersgebied in de binnenstad wordt doorgezet in District E. De diagonaal
over het plan vormt de visuele verbinding tussen twee belangrijke monumenten van Eindhoven: het station
en de lichttoren.

Het ontwerp van de Torens
- Verandert de positionering van de torens?
- Ligt het aan mij of zijn de torens iets dikker (breder/dieper) geworden dan in het ontwerp
dat de tender won?
- Verandert het totale vloeroppervlakte van de torens? Zo ja hoeveel?
De positie van de torens verandert niet. De westtoren blijft de hoogste toren, gevolgd door de oost- en
zuidtoren.
De outline van de torens is iets gewijzigd ten opzichte van de tender. De vorm is aangepast zodat de
torens qua windhinder zo optimaal mogelijk presteren. Ook is er gekeken naar het verbeteren van de
plattegronden gekoppeld aan de gewenste woningmix.
Het totale vloeroppervlak van de torens is iets afgenomen ten opzichte van het eerdere ontwerp als gevolg
van het terugbrengen van de hoogtes. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door het vergroten van het
vloeroppervlak per verdieping.

- Worden de torens per stuk onderkelderd of wordt er één grote kelder gemaakt?
- Onder welke toren komt nu geen kelder?
Onder het plangebied komt een centrale kelder. Deze bevindt zich onder het plein en onder de zuidtoren.
Door constructieve beperkingen komt er geen kelder onder de constructie van de oost- en de westtoren.

- Gebeurt er iets met lichtkunst in de torens? Een aangelichte kroon van het hoogste gebouw
bijvoorbeeld?
- Is/wordt er gedacht aan een lichtplan van de kroon van de hoogste toren? Aangezien het
Eindhovens hoogste toren wordt, en toonbeeld van de (internationale) Brainportregio, is het
misschien wel een belangrijk onderdeel.
- Komt er nog verlichting in de kroon?
Er zijn op dit moment nog geen concrete plannen gemaakt voor het verlichten van de torens, maar het
zou natuurlijk goed passen bij de uitstraling van District E als icoon van Eindhoven en toonbeeld van de
Brainportregio.
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- Hoe zijn de torens logistiek ontsloten?
- Hoeveel liften per gebouw? Twee liften voor 45 verdiepingen wordt een knusse
aangelegenheid.
- Klopt het dat de toegang voor bewoners is verschoven van de spoorzijde naar elders?
- Misschien een rare vraag, maar voor welke periode (hoeveel jaren) worden deze torens
gedacht, dus hoe lang gaan ze mee?
Aan de westzijde van het plangebied wordt een opstelplek gerealiseerd waar zowel (kleine) vrachtwagens
als kleinere bestelwagens gebruik van kunnen maken. Binnen het plangebied wordt er, buiten de spits,
gewerkt met venstertijden zodat kleinere vrachtwagens de verschillende functies in de plinten kunnen
bevoorraden en om verhuisbewegingen te faciliteren.
De west- en oosttoren hebben ieder drie liften, de zuidtoren (laagste toren) heeft twee liften.
De woonentrees zijn niet verschoven en al sinds de start van het voorlopig ontwerp (VO) met opzet aan
de overige zijden van het plan gepositioneerd. Op deze manier sluiten ze beter aan op hun directe context
en vallen ze buiten het aandachtsgebied voor externe veiligheid.
Hoogbouw wordt over het algemeen heel weinig gesloopt. Wel kan het zijn dat gevel of installaties op
termijn van 50 jaar aan vervanging toe zijn. Binnen de woningplattegronden is er voldoende flexibiliteit om
in de toekomst indelingen te wijzigen.

De bouwhoogte
- In het bestemmingsplan zijn als maximale hoogte van de torens aangegeven 155, 110 en 90
meter. Waarom kiest Amvest voor 140, 110 en 75? Dan kunnen er toch nog minder woningen
gebouwd worden?
- Gaan de hoogtes wellicht nog een keer aangepast worden?
- Onder welke voorwaarden kan het wellicht nog wat hoger? Jammer dat de torens verlaagd
zijn!
- Hoe groot is de kans dat die nog hoger wordt?
- Waarom wordt in het bestemmingsplan de maximale hoogte naar beneden bijgesteld? Het is
toch een MAXIMALE hoogte? Dus het kan sowieso lager?
- Heeft de keuze voor 'lagere' torens ook te maken met de aanbesteding? Viel het tegen, de
kosten?
- Gezien de enorme woningbehoefte en lange levensduur van het gebouw: waarom dan niet de
maximale hoogtes handhaven?
- Hoeveel verdiepingen heeft de hoogste toren?
Het doel in de tenderprocedure is altijd geweest om een icoon te creëren voor de stad. De iconische
waarde zat en zit nog steeds in eerste instantie in de programmatische invulling en niet in de hoogte. Dit
doel is voor Amvest ongewijzigd. Uitgangspunt was om een stedelijke uitbreiding te maken op het
stationsplein, waarbij duidelijk werd dat dit een belangrijke plek voor de stad zou worden. Dit is
vormgegeven door drie woontorens om direct hoge mate van stedelijkheid te laten zien en tegelijkertijd in
de Eindhovense skyline duidelijk te maken dat dit het brandpunt wordt. De hoogste toren wordt vele malen
hoger dan dat de hoogste toren op dit moment is. We hebben gedurende de uitwerking van het voorlopig
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ontwerp gezocht naar het optimum in het bepalen van de verschillende hoogtes. Een combinatie van
factoren, zoals fors gestegen bouwkosten, wensen voor een betaalbaar woningbouwprogramma en
zorgen vanuit de omgeving, hebben ertoe geleid dat we in hoogte zijn teruggegaan. Omdat de hoogste
toren niet hoger wordt dan 155 meter heeft de gemeente besloten de maximale hoogte in het
bestemmingsplan te verlagen. De nieuwste beelden laten zien dat District E de eyecatcher wordt voor de
stad. Vooralsnog heeft de hoogste toren 42 verdiepingen.

Terrassen en buitenruimtes
- Kun je iets vertellen over de buitenkwaliteit op de terrassen op de brede voet? Daar wordt de
valwind toch opgevangen?
Bureau ZUS neemt het ontwerp voor zowel de terrassen als het maaiveld voor haar rekening. Door de
invulling met divers groen wordt de wind zoveel mogelijk opgevangen en verspreid/gebroken om het
verblijfklimaat op de terrassen te optimaliseren. De terrassen op de plintlagen worden toegankelijk voor
gebruikers van de verschillende functies.

- Komen er privé buitenruimtes, zoals balkon/terras bij de koopwoningen en aan welke
oppervlakte moet dan worden gedacht?
Voor de privé buitenruimtes volgen we de regels uit het Bouwbesluit. Hierin staat dat de grootte van
buitenruimtes minimaal 4m² moet zijn. We bekijken voor alle plattegronden hoe we de buitenruimtes zo
prettig mogelijk kunnen inrichten, zodat ze bijdragen aan een fijne woonomgeving.

- Worden de grote terrassen op de voet van de torens publiekelijk of zijn ze alleen toegankelijk
voor de bewoners?
-?
De terrassen zijn onderdeel van de woningen en kantoren. Bewoners en kantoorgebruikers kunnen dan
ook gebruik maken van de terrassen. De terrassen zijn daarom in beginsel niet publiek toegankelijk.
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2. Woningaanbod en Programmering
Woninggroottes
- Meer woningen in minder volume, worden de woningen dan kleiner om ze betaalbaarder te
maken?
- Wat is de minimale grootte van de woningen? Hoe zorgen jullie dat er in de toren kleine
hokjes komen. Liefst zou een appartement niet minder dan 50m2 moeten zijn.
De extra woningen zijn met name mogelijk omdat andere programma-onderdelen worden geschrapt of
verminderd. Het hotelprogramma verdwijnt en het aantal short stay eenheden vermindert. Hiermee
ontstaat ruimte om extra woningen toe te voegen. Binnen het maximum van 800 woningen zoeken we
naar een diversiteit van woningplattegronden afgestemd op meerdere doelgroepen. Daarin zal ruimte zijn
voor zowel grotere als kleinere woningen in verschillende prijssegmenten. Voor ons zijn prettige
woonruimtes leidend in het ontwerp. Dit kan betekenen dat we minder dan 800 woningen maken.
Bij het ontwerpen van al onze woningen zoeken we naar een goede balans tussen een plek voor jezelf en
een plek om anderen te ontmoeten. Deze balans kan verschillen per doelgroep. Zo ontwerpen we voor de
doelgroep van jongere alleenstaanden bijvoorbeeld een concept met gemeenschappelijke plekken om
samen te komen, zoals een gemeenschappelijke keuken, studie/werkruimte en een bioscoop/gameruimte. Hierdoor verschuift in dit specifieke geval een deel van de privé-m2 naar gedeelde m2. Dit
vergroot de betaalbaarheid, maar gaat ook vooral de vereenzaming tegen. Alle woningen blijven
zelfstandige en volwaardige woonruimtes met voldoende eigen ruimte om prettig te kunnen wonen.

Woningtypes
- Is er in het plan ook ruimte voor juist woningen in het hoge segment? Deze locatie leent zich
hier juist erg voor. Ook goed voor het aanzien van de regio.
- Komen er geen koopappartementen?
- Hele goede duidelijke presentatie bedankt! Wat is de verdeling sociale huur/ middenhuur/
vrije sector?
We hebben een afspraak met de gemeente dat we minimaal 21% van de totale woonoppervlakte
(exclusief short stay eenheden) in het sociale segment realiseren. Daarnaast heeft de gemeente een
‘Woningbouwimpuls’-aanvraag gedaan om naast de 21% sociale woningen te komen tot in totaal 50%
betaalbare woningen. Doordat het totaal aantal woningen in het plan toeneemt van maximaal 510 naar
maximaal 800 woningen, neemt ook het aantal betaalbare woningen toe. Daarnaast blijft er ook ruimte
voor woningen in het hogere segment. Over de verdeling tussen koop- en huurappartementen hebben we
nu nog geen keuze gemaakt.

Woningaantallen
- Kunnen jullie schatten hoeveel extra woningen er nu niet gebouwd kunnen worden door
tegemoetkoming aan bezwaarmakers over de hoogte? Afgezien van de vrijgekomen ruimte
na schrappen van de hotelfunctie?
Het totale aantal woningen dat wordt toegestaan in het bestemmingsplan wordt verhoogd van maximaal
510 naar maximaal 800 woningen. Het bestemmingsplan staat nu dus meer in plaats van minder
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woningen toen. Het exacte aantal woningen in de torens ligt nog niet vast. We kijken momenteel naar de
goede balans tussen het aantal woningen, de grootte per woning en de optimale plattegrond voor de
woningen binnen de torens. Het is dus moeilijk te zeggen hoeveel woningen meer gebouwd konden
worden wanneer de torens hoger zouden zijn geweest. Naast de kanttekeningen van bezwaarmakers is
de keuze voor een lagere bouwhoogte ook mede ingegeven door de bouwtechnische haalbaarheid van de
hoge torens.

Woningprijzen
- Is er al een indicatie van de huizenprijzen? En hoeveel slaapkamers?
We hebben nog geen indicatie van de huur en-/of koopprijzen van de woningen. Zodra we hier meer over
kunnen vertellen publiceren we dit op de website van District E. Het aantal slaapkamers per woning
verschilt, afhankelijk van de woninggrootte.

Sociale woningbouw
- Welke Eindhovense woningbouwcorporatie participeert actief in dit bouwproject?
Op dit moment participeert er geen woningbouwcorporatie in het project. We voeren wel gesprekken met
een Eindhovense corporatie om te bezien of en in welke vorm dit mogelijk is. Zodra we hier meer
informatie over hebben, publiceren we dit op de website.

- Blijft sociale woningbouw sociale woningbouw? Of mag deze over een aantal jaren worden
verkocht?
De woningen blijven minimaal 20 jaar in het sociale segment.

Plintprogramma
- (Hoe) wordt de programmering van de plinten afgestemd op bestaande en toekomstige
plinten, gelet op het hoge aantal eye-level plintmeters dat wordt toegevoegd?

Het uitgangspunt van de uitvraag van de tender was om het Eindhovense DNA van techniek, design en
kennis ‘zichtbaar’ te maken op deze prominente plek. Deze ambitie staat nog steeds overeind, waarbij de
vernieuwende woon-, werk-, retail- en horecaconcepten hieraan invulling gaan geven, aangevuld met
ruimtes om te ontmoeten, te debatteren en kennis uit te wisselen.
We praten op dit moment met meerdere partijen binnen Eindhoven over de invulling. Omdat de bouwtijd
nog een aantal jaar zal duren, kunnen we nu nog niet zeggen wat het exacte programma wordt. Onze
ambitie is om in de plint verschillende functies te realiseren die de signatuur van Eindhoven dragen en
waarin de stand van de ontwikkeling van Eindhoven tot uitdrukking komt.
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Hotel
- Er stond eerder een hotel gepland. Wat is de reden dat het is geschrapt?
- Tegen de tijd dat de torens gebouwd zijn is de situatie waarschijnlijk totaal anders? Waarom
nu al het hotel eruit halen?
- Het hotel is uit het programma geschrapt omdat de markt door corona is veranderd, maar
dat is nu zo. Tegen de tijd dat het gehele plan wordt opgeleverd is de situatie m.b.t. corona
(hopelijk) anders. Rechtvaardigt dit niet om het hotel toch in het programma te behouden?
- Schrappen van het hotel heeft ook effect op andere aspecten. Is er rekening gehouden met
bijvoorbeeld extra (fiets)parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers?
De keuze om het hotel te schrappen uit het plan is ingegeven door meerdere factoren. In hoofdzaak
vinden we het belangrijk om mee te werken aan de vraag en behoefte aan woningen in Eindhoven. Door
het hotel te schrappen creëren we meer ruimte voor woningen in het plan. Daarnaast zijn
hotelexploitanten door de corona-pandemie voorzichtig en minder bereid om een nieuwe hotellocatie te
openen.

Overige voorzieningen
-

Komen er ook sportvoorzieningen? Zoals een gym bijvoorbeeld?
Kan die mobility hub ook gebruikt worden voor verhuizen?
Wat is vanuit Amvest de toegevoegde waarde van de 360-skybar?
Komt er een lobby in de woontorens, waar bijvoorbeeld pakketjes worden ontvangen?

Sportvoorzieningen: We vinden het belangrijk dat toekomstige bewoners en gebruikers gezond kunnen
bewegen en overwegen daarom verschillende ideeën voor sportvoorzieningen.
Mobility hub: Bij de oplevering van de woontorens zullen veel mensen in een korte tijd willen verhuizen. We
maken hier met bewoners altijd goede afspraken over. Het kan zijn dat de mobility hub hierin een rol gaat
spelen, zodat iedereen op een fijne manier zijn woning kan betrekken.
360-skybar: District E is het middelpunt van de Brainportregio. De diverse belangrijke Brainportlocaties
liggen verspreid in Eindhoven. Via de Skylounge is daadwerkelijk de gehele regio zichtbaar en zijn de
Brainportlocaties aanwijsbaar. Daarnaast is het een onderscheidende plek om te verblijven voor een
borrel, diner of vergadering.
Lobby: Amvest zorgt in alle drie de woontorens voor het community-management. Dit houdt in dat
bewoners fysiek en digitaal op een centrale plek terecht kunnen met vragen of om elkaar te ontmoeten.
Voor deze plek kijken we ook naar mogelijkheden om pakketjes te ontvangen. Mogelijk kan dit ook in
combinatie met de mobility-hub.
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3. Omgeving en openbare ruimte
Herinrichting stationsplein
- Zijn jullie ook direct verantwoordelijk voor het Stationsplein, of is een andere partij ervoor
verantwoordelijk? Is het ontwerp nog gewijzigd of niet (het ontwerp met de bomen links en
rechts op het plein, en ronde entree naar de fietsparkeergarage)?
- Is onderhoud en inrichting van het openbare gebied ook op lange termijn voor rekening van
Amvest?
Beantwoording vanuit de gemeente Eindhoven:
Amvest heeft bij haar inschrijving in 2017 ook een voorstel gedaan voor de inrichting van het openbaar
gebied rondom de torens. De gemeente heeft de uitgangspunten van dit plan op hoofdlijnen
overgenomen. Daarnaast zijn er ook nieuwe inzichten verwerkt. De ontwerpopgave voor het openbaar
gebied en uitvoering hiervan liggen bij de gemeente. Het voorlopig ontwerp van deze openbare ruimte aan
de voorkant van het station en rondom de District E torens wordt in januari 2022 aan het college van B&W
voorgelegd. Bij een positief besluit zal het ontwerp openbaar worden gemaakt. Ook het onderhoud en de
inrichting van het openbaar gebied gebeurt door de gemeente.

- Wanneer start de verbouwing van de Stationsweg? Nu ook rekening gehouden met de andere
te bouwen gebouwen aan de Stationsweg?
Beantwoording vanuit de gemeente Eindhoven:
Op basis van de huidige planning zal er in 2026 worden gestart met de herinrichting van het openbaar
gebied in het Stationsgebied Zuid. Voorafgaand aan deze herinrichting vindt eerst de bouw van de
ondergrondse fietsenstalling, kantoren en woningen in het gebied plaats. Aansluitend wordt het nieuwe
Stationsplein Zuid aangelegd met als sluitstuk de herinrichting van de Stationsweg. Hiermee voorkomen
we dat de nieuwe Stationsweg beschadigd wordt door bouwverkeer van de andere projecten.

De openbare fietsenstalling

- Komt er een in- of uitgang voor het ondergrondse fietsparkeerplein van de NS ook op uw
plangebied?
- Wil dat zeggen dat de fietsstallingen staan waar er bewaar is op gegeven?
Beantwoording vanuit de gemeente Eindhoven:
De in- en uitgang van de ondergrondse fietsenstalling is vooralsnog voorzien aan de zuidzijde van de
Stationsweg. Deze ligt dus niet binnen het plangebied van District E en maakt ook geen onderdeel uit van
het bestemmingsplan District E. Bezwaar maken tegen de locatie van de ondergrondse fietsenstalling is
niet mogelijk via het bestemmingsplan District E. Voor de fietsenstalling zal een nieuw bestemmingsplan
worden opgesteld. Naar verwachting zal dit medio 2022 ter inzage worden gelegd. Op dat moment kunt u
formeel uw zienswijze hierover bekend maken bij de gemeente.
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Een prettige leefomgeving
- Meer woningen zorgt wel voor meer bewoners, dus dan wordt het wel drukker op de
bewoonbare plek. Zorgt dat voor meer overlast op allerlei gebied?
Beantwoording vanuit de gemeente Eindhoven:
Het hotelprogramma wordt omgezet naar wonen. In beide situaties is er sprake van mensen die op deze
locatie overnachten. Voor dit aangepast programma is ook het aantal fiets- en autoparkeerplaatsen
opnieuw bekeken en vertaald naar het aangepaste ontwerp. Meer bewoners op deze locatie betekent
daarnaast ook meer vraag naar voorzieningen zoals huisartsen, sportvoorzieningen, supermarkten etc. Dit
is een punt van aandacht in het kader van de brede verdichtingsopgave in de binnenstad en spoorzone.
Wij hebben geen reden om aan te nemen dat de omzetting van hotel- naar woonprogramma meer
‘overlast’ zal opleveren, ook omdat vaste bewoners doorgaans meer zorg besteden aan hun directe
omgeving dan tijdelijke verblijvers.
Daarnaast is het stationsgebied een plek waar altijd veel mensen zullen zijn en zullen passeren. Dat maakt
de plek ook juist aantrekkelijk.

Geluidswal nabij de Dommel
- Kan de geluidswal die men nu gaat plaatsen over het gehele plein langs het station
doorgevoerd worden? Minder trillingen en geluidsoverlast dan mogelijk?
Beantwoording vanuit de gemeente Eindhoven:
De geluidswal die gerealiseerd is aan de oostkant van de Dommel is aangebracht om de extra
geluidsoverlast op te vangen die optreedt door de uitbreiding van het zuidelijk deel van het opstelterrein
voor treinen. Omdat deze activiteiten op het spoor niet plaatsvinden ter hoogte van de projecten
Lichthoven 1, 2 en District E is het niet nodig en niet wenselijk om ook hier een geluidswal aan te brengen.
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4. Verkeer, parkeren en mobiliteit
Rijrichting
- Blijft de rijrichting voor auto’s zo als die nu is gehandhaafd?
Beantwoording door gemeente Eindhoven:
Tijdens de bouwwerkzaamheden van de verschillende plannen hebben we te maken met een tijdelijke
situatie. In deze situatie geldt dat het bouwverkeer vanaf het noorden (Fellenoord-Vestdijktunnel) het
plangebied binnenkomt en ook weer via het noorden het plangebied verlaat. Hiervoor wordt een aparte
bouwweg aangelegd met een keerlus op het brugdek over de Dommel. Deze keerlus wordt aangelegd om
te voorkomen dat het bouwverkeer door de hele stad moet rijden. Ook zorgt deze lus ervoor dat het
bouwverkeer niet in conflict komt met het drukke fietspad richting de TU. En ten slotte wordt op deze
manier de Fuutlaan als bouwroute vermeden, want deze is niet geschikt voor veel en zwaar bouwverkeer.
Het autoverkeer kan in deze tijdelijke situatie de normale route volgen. Wel wordt de rijweg in beide
richtingen teruggebracht van 2-baans naar 1-baans.
Pas op het moment dat alle plannen zijn opgeleverd, zal er sprake zijn van de nieuwe definitieve situatie.
Dan is het hele gebied heringericht. Voor auto’s blijft het tweerichtingsverkeer op zowel Vestdijktunnel als
Stationsweg. Ook hier zijn dan beide rijrichtingen teruggebracht van 2-baans naar 1-baans.

Parkeren
-

Welke parkeermogelijkheden zijn er voor de koopwoningen?
Hoeveel parkeerplaatsen voor auto's komen er in de parkeerkelder?
Komt er wel parkeerplaats voor auto’s van koopappartementen?
Is er plaats gereserveerd voor deelauto's?
Wordt de garage voorzien van een oplaadstation voor de elektrische auto’s?

Het aantal parkeerplaatsen voor auto’s was in het vastgestelde bestemmingsplan van juni 2021 maximaal
120. Dit maximumaantal blijft ook gehandhaafd in het aangepaste plan, waarin het hotel is omgezet naar
woningen. Op basis van het aangepaste programma heeft er een aanvullend verkeer- en
parkeeronderzoek plaatsgevonden. Er ontstaat er een parkeervraag van 113 parkeerplaatsen voor
bewoners en 124 parkeerplaatsen voor bezoekers. In het gebied van District E zullen er maximaal 120
parkeerplaatsen worden gerealiseerd voor bewoners, waarvan er 10 worden gereserveerd voor
deelauto’s, en in de nabije omgeving zal gebruik worden gemaakt van de beschikbare restcapaciteit voor
de opvang van de behoefte aan 124 parkeerplaatsen voor bezoekers. Hiermee wordt voldaan aan de
parkeervraag. Op basis van deze gegevens is de verwachting dat met de realisatie van maximaal 120
parkeerplaatsen in de parkeerkelder van District E er in de openbare ruimte geen knelpunten ontstaan op
het gebied van parkeren.
Daarnaast biedt de garage plaats aan ca. 2.400 fietsparkeerplaatsen. De verdere technische uitwerking
vindt in de volgende fase plaats.

Inrit
- Er kwam een parkeergarage als ik het goed heb begrepen. Waar precies komt de inrit?
De in- en uitrit van de parkeergarage bevindt zich aan de Vestdijk.
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5. Groen, water en duurzaamheid
De Gender
- Ik heb begrepen dat in de projecten van Lichthoven er een wateraansluiting komt met de
Dommel. Zal deze aansluiting ook doorgetrokken worden naar District E?
- Gaat de Gender weer meanderen zoals een rivier betaamt?
Beantwoording door gemeente Eindhoven:
De Gender loopt in de toekomst zichtbaar over de hele Stationsweg/Stationsplein. Aan de oostzijde van
het stationsgebied stroomt de Gender in de Dommel. Aan de westzijde van het stationsgebied eindigt de
zichtbare Gender ongeveer bij de zuidtoren van District E en de oversteek naar het 18 Septemberplein,
vanaf waar de loop van de Gender ondergronds blijft. Het ontwerp van het begin- en eindpunt van de
open Gender zal nader vorm krijgen bij de herinrichting van de Stationsweg.
De Gender wordt op diverse plekken in Eindhoven zichtbaar gemaakt. Op veel plekken gaat deze
meanderen. Op de Stationsweg echter niet. Hier zal deze, in verband met de beperkte beschikbare
ruimte, in een rechte lijn worden uitgevoerd.

Groenaanleg en onderhoud
- Hoe gaan jullie het groen onderhouden?
- Op welke wijze wordt geborgd dat de gebruikers van de torens de torens groen houden?
- Wordt het groen op de voet van de torens werkelijk zo uitgebreid en groots of is het vooral
om de renders er mooier uit te laten zien?
Over het beheer en behoud van groenvoorzieningen worden afspraken gemaakt tussen huurders en
gebouweigenaar. Het uitgangspunt is dat de vastgoedbeheerder toeziet op het onderhoud.

Duurzaamheidsprogramma
- Wat is er aan duurzaamheidsprogramma ingezet?
- Hoe vindt de energieopwekking en -verdeling t.b.v. deze torens plaats? Verwarming en
koeling, en hoe is de verhouding tussen verwarmen en koelen (mogelijke onbalans)? Er
liggen al andere WKO-bronnen in de buurt.
- Zijn deze gebouwen energieneutraal? Gebruik zonnepanelen etc.?
- Het wordt steeds lastiger om elektriciteit van zonnepanelen terug te leveren, hoe wordt daar
mee omgegaan? Het onderdeel duurzaamheid werd erg oppervlakkig behandeld.
District E wordt ontwikkeld volgens de vier spelregels van The Natural Step:
1. Niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.
2. Niet meer en sneller chemische stoffen in het milieu brengen dan de natuur kan verwerken.
3. De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die nodig is om het te herstellen.
4. Geen dingen doen waardoor we mensen beperken in het vervullen van hun basisbehoefte.
Voor het project District E is een energieconcept gekozen waarbij maximaal comfort en betrouwbaarheid
zijn gewaarborgd.
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Dit zal een installatie zijn die stadsverwarming combineert met warmte- en koudeopslag (WKO). Hierdoor
kan de verwarming van het tapwater worden aangesloten op de stadsverwarming en kan de
stadsverwarming in de winter-piektijd worden ingezet als extra ondersteuning voor de levering van
ruimteverwarming. Hierdoor wordt het in balans houden van de WKO gemakkelijker, zonder dat er energie
verloren gaat.
Het aansluitvermogen van gebouwen op de WKO wordt hierdoor ook lager, zodat er met kleinere bronnen
en warmtepompen kan worden gewerkt.
De positionering van de bronnen is nog in onderzoek. Bij de WKO zal gezorgd worden voor balans in de
ondergrond en bij de situering van de warme en koude bron wordt rekening gehouden met bestaande
bronnen in de omgeving.
De gebouwen voldaan aan de laatste eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). Het
installatieconcept wordt in de volgende fase verder uitgewerkt.

- Zijn er delen van het project die met hout kunnen worden gebouwd?
Hout zou goed toepasbaar zijn als bijvoorbeeld gevelmateriaal of voor andere elementen van het gebouw
die geen onderdeel zijn van de hoofddraagconstructie. In de nadere uitwerking gaan we verder kijken naar
de mogelijkheden hiervoor.
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6. Onderzoeken, eisen en wetgeving
Windhinder
- Hoe worden straks eisen gesteld aan het windklimaat op het maaiveld? Zeker voor fietsers
en voetgangers erg belangrijk. Bij Regent en Admirant regelmatig rukwinden. En zie ook de
Nieuwe Emmasingel. En hoe denkt de ontwikkelaar aan die eisen te gaan voldoen?
Beantwoording door gemeente Eindhoven:
In Nederland bestaat geen wetgeving ter voorkoming van windhinder of -gevaar. Dit betekent niet dat bij
het opstellen van ruimtelijke plannen windhinder of windgevaar niet hoeft te worden meegenomen in de
afwegingen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet naar dit aspect worden gekeken.
Daarnaast is het in ieders belang dat het windklimaat op en rondom District E acceptabel is.
Vanaf 2006 is een norm (NEN8100) beschikbaar om windhinder en -gevaar in beeld te brengen. Bij deze
systematiek wordt een beoordeling van het windklimaat (slecht, matig of goed) gegeven voor
verschillende activiteiten en situaties (doorlopen, slenteren en langdurig zitten). De NEN8100 is uitsluitend
gericht op voetgangers. Voor fietsers geeft deze norm geen enkele richtlijn.
Sinds 2020 heeft de gemeente Eindhoven een eigen beleidsregel waarin is opgenomen dat bij nieuwe
projecten met hoge gebouwen voor de openbare ruimte windhinder en -gevaar conform NEN8100:2006
in beeld moeten worden gebracht. Voor de openbare ruimte zijn daarin eisen aangegeven.
Door Actiflow is onlangs een windonderzoek uitgevoerd naar de gevolgen voor het windklimaat op
maaiveld als gevolg van de verschillende plannen in het Stationsgebied Zuid (District E, Lichthoven 1,
Lichthoven 2 en de ondergrondse fietsenstalling). In het onderzoek zijn de huidige en de toekomstige
situatie met elkaar vergeleken. Hierbij is ook de nieuwe inrichting van het openbaar gebied meegenomen.
Voor District E is daarbij nog uitgegaan van 170 m voor de hoogste toren in plaats van 150m.
Voor fietsers is in de huidige situatie alleen de locatie ten zuiden van het Studenthotel kritisch. Hier is
sprake van klasse D (matig voor doorlopen en verdedigbaar om dit ook als matig voor fietsen te
kwalificeren). In de toekomstige situatie, na realisatie van alle plannen, is ter hoogte van het Studenthotel
sprake van een forse verbetering van het windklimaat, doordat de torens van District E veel wind zullen
‘opvangen’.
Daarnaast komt in de toekomst het fietspad voor beide rijrichtingen aan de zuidkant van de Stationsweg
te liggen. Hierdoor zal voor fietsers op de gehele Stationsweg maximaal klasse C gaan gelden (goed voor
doorlopen en verdedigbaar om dit ook als goed voor fietsen te kwalificeren). Alleen ter hoogte van de
Vestdijktunnel is op het fietspad mogelijk sprake van klasse D. Hier worden nog maatregelen onderzocht.
Naast maatregelen in het openbaar gebied (bijvoorbeeld bomen en overig groen) zorgt Amvest voor
fysieke maatregelen aan zijn gebouwen, die tegemoetkomen aan een beter windklimaat (luifels, schermen
etc.). Deze maatregelen zijn middels een voorwaardelijke verplichting opgenomen in het
bestemmingsplan.

E

Kijk mee met
District E

Veiligheid
- Er komen nu nog meer woningen dicht bij het spoor. Is daar in het bestemmingsplan
rekening mee gehouden?
- Gaan explosieven uit de 2de wereldoorlog de bouw nog vertragen of is hier via
bodemonderzoek rekening mee gehouden in de beoogde bouwtijd?
Beantwoording door gemeente Eindhoven:
Ja, hiermee is in het kader van externe veiligheid rekening gehouden. Aanvullend onderzoek heeft
hiervoor plaatsgevonden.
Ten aanzien van explosieven zal voorafgaande aan de start van de bouw zoveel mogelijk onderzoek
verricht worden. De eventueel aanwezige explosieven zullen tijdens de voorbereidende werkzaamheden
en ontgraving van de parkeergarage worden verwijderd. Aannemer en explosievendeskundigen zullen in
deze fase gezamenlijk optrekken.

- Is de afstand tussen project en spoor veilig voor wat betreft vervoer gevaarlijke stoffen via
het spoor?
- Het spoor levert ook explosie- en vuurgevaar op. Wat wordt daartegen gedaan?
- Toename laatste jaren van vele goederentreinen zorgt voor denderend geluid zowel overdag
als in de nacht, wordt daar ook rekening mee gehouden? Veel gevaarlijke stoffen worden via
die goederentreinen vervoerd, daar maken veel mensen zich zorgen over. Hier zijn al
programma’s over gemaakt op de televisie.
Bij het tot stand komen van het bestemmingsplan is expliciet naar externe veiligheid gekeken. Hierbij zijn
diverse veiligheid-verhogende maatregelen bekeken op toepasbaarheid en haalbaarheid.
Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat er tussen het spoor en de gebouwen een vloeistofgoot komt,
dat de gebouwen binnen dertig meter van het spoor brandwerend worden uitgevoerd en dat de
trappenhuizen explosiewerend zijn.
In de Verantwoording groepsrisico zijn alle te nemen maatregelen opgenomen. Met deze maatregelen
worden personen in de gebouwen en het gebied extra beschermd tegen een calamiteit met gevaarlijke
stoffen op het spoor. Daarnaast zorgen de maatregelen en de wijze van bebouwing ervoor dat gebouwen
achter deze ontwikkeling extra beschermd zijn.
Met al deze maatregelen wordt het groepsrisico verantwoord geacht.
Over het algemeen worden regels over bouwen en brandveiligheid alleen vastgesteld door een toetsing
aan het Bouwbesluit. Juist omdat het voor dit plan belangrijk is dat er ook aanvullende maatregelen
worden genomen, zijn deze aanvullende maatregelen hier al opgenomen in de regels van het
bestemmingsplan.
Voor District E is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting op de gevels.
De berekende geluidbelasting vanwege railverkeer is getoetst aan de bepalingen uit de Wet geluidhinder.
Deze wet hanteert enkele grenswaarden waaronder de voorkeursgrenswaarde. Indien deze overschreden
wordt, bestaat de mogelijkheid tot het vaststellen van een hogere grenswaarde (HGW) tot aan de
zogenaamde maximaal te ontheffen waarde. Deze mogelijkheid wordt bij District E toegepast.
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Door de in het ontwerp geprojecteerde balkons die voorzien zijn van voldoende afscherming wordt een
geluidluwe zijde gecreëerd zodat voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid.

Bezonning en schaduw
- Zijn er nieuwe berekeningen gemaakt voor de schaduwhinder?
Er is geen aanvullend onderzoek gedaan naar schaduwhinder. Bij de lagere torens zal de schaduwhinder
minder worden. De aanwezige beschaduwing van District E past binnen de beleidsregels van de
gemeente, is zeer beperkt in tijdsduur en vormt daarmee geen belemmering vanuit ruimtelijke ordening.
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7. Planning en vervolgproces
- Wat is de reden dat we na de gunning in 2017 nu pas op dit punt zijn, waar de technische
uitwerking dus nog moet komen? We zijn 4 jaar verder, had dit niet sneller gekund? In de
originele planning van de concessie zou nu al gebouwd worden. Dit had misschien ook
gescheeld in de bouwkosten en dus de hoogteverlaging kunnen voorkomen.
Uiteraard hadden wij ook graag al willen bouwen. Helaas is de praktijk weerbarstiger. Dit soort complexe
projecten hebben een lange doorlooptijd, is ook elders in het land de ervaring.

-

Wat is de verwachting van start bouw?
Wanneer worden ze gebouwd?
Hoelang duurt de bouw van District E?
Hoe lang denken jullie te bouwen?
Hoelang duurt de bouw vanaf de start?
Wat kan een mogelijke tegenslag zijn die van invloed kan zijn op de start van de bouw?
Gezien alle lopende procedures, wanneer zou op zijn vroegst de daadwerkelijke bouw
kunnen starten?

De ambitie is om eind 2022 te starten met de werkzaamheden voor de bouw. De verwachte bouwtijd
bedraagt ongeveer 3,5 jaar. Voor de daadwerkelijk planning van de bouw start, zijn we nog wel afhankelijk
van de uitspraak van de Raad van State en het daarna nog verkrijgen van de omgevingsvergunning. We
voeren hierover momenteel constructieve gesprekken met de gemeente en zien de uitkomst van deze
procedures met vertrouwen tegemoet.

- Wanneer start de verkoop van de woningen en wanneer is de verwachting dat er prijzen
bekend zijn?
- Wanneer en op welke wijze kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor een woning?
- Wanneer begint verkoop?
Het starten van de inschrijvingen voor de woningen gaat nog wel even duren. Heeft u interesse in de
woningen dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Zodra we er meer over kunnen vertellen, zullen
we dit ook melden in de nieuwsbrief.
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8. Bestemmingsplan en bezwaarprocedure
- Kunnen appelanten hun bezwaar ook intrekken n.a.v. de wijzigingen?
- Hoe zit het met het bezwaar vanuit de omwonenden?
- Wat mevrouw Janssen van de gemeente zegt, is dat wel juist? Iedereen mag op deze
wijzigingen bezwaar maken bij de RvS, en niet alleen de huidige appellanten?
Beantwoording door gemeente Eindhoven:
De gemeenteraad vergadert in januari 2022 over het aangepaste bestemmingsplan District E. De raad zal
hier op 25 januari een besluit over nemen. Bij een positief raadsbesluit wordt het aangepaste
bestemmingsplan opnieuw zes weken ter visie gelegd voor bezwaar. Iedereen die een belang heeft bij de
wijzigingen van het besluit kan hiertegen rechtstreeks beroep instellen. Deze nieuwe beroepschriften
worden gelijktijdig behandeld met de eerder door de Raad van State ontvangen beroepschriften. Mocht u
naar aanleiding van het webinar uw bezwaar juist willen intrekken, dan kan dit door hierover contact op te
nemen met de Raad van State.

- Kan Amvest nog reflecteren op de 'noodrem' die werd aangetrokken door SP en D66
afgelopen voorjaar?
Het is jammer dat er vertraging is opgelopen, maar de politiek maakt haar eigen afwegingen.
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9. Informatie en communicatie
- Ik zou dat windhinder-onderzoek graag ontvangen. Kan dat?
Beantwoording door gemeente Eindhoven:
Ja dat is mogelijk. U kunt het onderzoek na vaststelling door het college van B&W vinden op
www.openeindhoven.nl/stationsgebied. Hetzelfde geldt voor de onderzoeken in relatie tot hittestress en
grondwaterstromen.

- Ik zou ook graag dat plan voor de openbare ruimte willen zien. Kan dat?
Beantwoording door gemeente Eindhoven:
Het college van B&W neemt in januari 2022 een besluit over het voorlopig ontwerp Stationsgebied Zuid.
Wanneer hier een positief besluit op wordt genomen kan het ontwerp ook openbaar worden gemaakt. We
zullen dit dan op www.openeindhoven.nl/stationsgebied/openbare-ruimte-stationsweg-en-stationsplein
plaatsen.

- Is het mogelijk om straatimpressies te maken waar plannen voor andere torens in de buurt
ook in staan? Zodat het totaalplaatje wat duidelijker wordt?
Beantwoording door gemeente Eindhoven:
De gemeente werkt hier momenteel aan. We hopen iedereen op korte termijn een mooie impressie te
kunnen geven van alle ontwikkelingen in Stationsgebied Zuid. Deze zal te zien zijn op
www.openeindhoven.nl/stationsgebied.

- Webinars e.d. in het vervolg graag in Teams i.p.v. Zoom. Veel problemen met inloggen bij
Zoom en een zeer slecht geluid.
Dank voor de terugkoppeling. Uiteraard houden we dit soort bijeenkomsten liever fysiek om direct in
contact met u te kunnen zijn., Nu dat niet mogelijk is, is het een beetje schipperen. Zoom biedt voor deze
hoeveelheid deelnemers meestal de beste opties. We zullen het mogelijk gebruik van Teams nader
onderzoeken.

- Wordt de website van District E constant up-to-date gehouden? Want op sommige pagina's is
er een lange tijd niks vernieuwd.
Het is in de communicatie inderdaad een tijd stil geweest rondom District E. Hier gaan we de komende tijd
verandering in brengen. Wij gaan op regelmatige basis communiceren via de nieuwsbrief, afhankelijk van
de beschikbare informatie. Daarnaast werken we komend half jaar aan een nieuwe website, die ook recht
doet aan zo’n iconisch project. Ook de socials zullen frequenter gebruikt gaan worden.
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10.

Overige vragen
De Prijsvraag

- Toen de prijsvraag een aantal jaar geleden werd gewonnen, zijn er toen nog eisen vanuit de
gemeente gesteld in hoeverre het ontwerp mag afwijken van de tenders?
Beantwoording door gemeente Eindhoven:
Bij het uitzetten van de tenderprocedure zijn kaders gesteld waaraan de ontwerpen dienden te voldoen.
Amvest heeft binnen deze kaders haar winnende ontwerp ingediend. Dit ontwerp wordt vervolgens verder
uitgewerkt binnen deze gestelde kaders. Kleine aanpassingen hierop zijn mogelijk, mits het maar geen
totaal nieuw plan wordt.
De tender is een formele procedure geweest die de gemeente zeer zorgvuldig heeft doorlopen en
waarvan ze de kaders zal blijven respecteren.

Woningbouwimpuls
- Is Amvest blij met de gelden en de bijkomende eisen vanuit de woningbouwimpuls? Ik kan
me voorstellen dat het meer een vloek dan een zege is om aan al die extra eisen te voldoen.
-?
Amvest is inderdaad blij met de subsidie van de Woningbouwimpuls. Dit omdat Amvest naast ontwikkelaar
ook duurzaam belegger is. Het realiseren van betaalbare huisvesting is dan ook een wens die hierdoor
beter gerealiseerd kan worden.

Impressies gehele plangebied
- Is het mogelijk om straatimpressies te maken waar plannen voor andere torens in de buurt
ook in staan? Zodat het totaalplaatje wat duidelijker wordt?
De gemeente werkt hier momenteel aan. We hopen iedereen op korte termijn een mooie impressie te
kunnen geven van alle ontwikkelingen in Stationsgebied Zuid. Deze zal te zien zijn op
www.openeindhoven.nl/stationsgebied.

Ontwikkelpartner en aannemer Besix
- Wat heeft Besix in Rotterdam en Den Haag ontwikkeld?
Besix bouwde in Rotterdam onder andere de woontorens Montevideo (158 meter), New Orleans (152
meter), de Maastoren (165 meter) en recent de Terraced Tower (100 meter). In Den Haag ontwikkelt
Besix momenteel in een ontwikkelcombinatie met J.P. van Eesteren de Grotius-torens (100 en 120
meter).

