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“Als je weet waarom en wanneer een
buurvrouw een beetje raar doet, kijk je
waarschijnlijk meer naar haar om.”
Jezelf openstellen voor kwetsbare groepen in je buurt. Dat beoogt
het project ‘Bijzondere buren’ in de Stratumse wijk Burghplan.
In 2016 al gestart, maar in mei kreeg het een zichtbaar vervolg.
In opdracht van Woonbedrijf maakte STUDIO 1:1 normale
straatelementen als een bankje, zebrapad, fietsenrek en
boomsteun net een tikkie anders. Met pakkende teksten. En met
persoonlijke gesprekken van medewerkers van Woonbedrijf,
gemeente, GGzE, WIJeindhoven, Lumens en Zuidzorg. Om zo de
nieuwsgierigheid van voorbijgangers te prikkelen en om het
lastige onderwerp ‘Bijzondere buren’ bespreekbaar te maken.
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Samen innoveren,
zorgen voor een
vonkje
Innovatie begint klein. Met een vonkje, dat uitgroeit tot een groots
brandend vuur. Als woningcorporatie zijn we voortdurend bezig met
innoveren. Voor mij persoonlijk is het de uitdaging om te zorgen
voor dat onmisbare vonkje, dat mezelf, en anderen aansteekt om
het anders én beter te gaan doen. Dit vonkje zag ik ook toen ik de
nieuwe wethouder van de gemeente Eindhoven sprak. Jan van der
Meer vertelt in dit W Magazine meer over zijn gedrevenheid om van
Eindhoven een duurzame stad te maken.
Een groene, duurzame stad. Daar dromen we allemaal van. Daarom
werken we samen aan duurzaamheid in het Duurzaamheidspact
Eindhoven. Hier kijken we over de grenzen van onze eigen
organisatie heen, want samen komen we verder. Wij, onze collegacorporaties en de gemeente werken aan ideeën die de verduurzaming
van de woningvoorraad versnellen. We schreven een wedstrijd uit
en daaruit rolde een winnend idee: slimme menukaarten waarmee
corporaties makkelijk duurzame keuzes kunnen maken. Kijk, daar word
ik blij van. Een vernieuwende aanpak kiezen, over de grenzen heen, er
samen voor gaan en ook nog eens met een innovatief product komen.
Trouwens, vernieuwing zit ook in andere dingen.
Want ook W magazine is aangepakt. U had natuurlijk
al gezien dat het roze papier is verdwenen.
We hebben de uitstraling van ons blad aangepast
en opgefrist. Een blad waarin deze keer het
thema ‘samen innoveren’ centraal staat.
Met hopelijk veel innovatie-inspiratie
als resultaat!
Hartelijke groet,

INGRID DE BOER
ALGEMEEN DIRECTEUR WOONBEDRIJF
Coverfoto:
Wil Welvaarts van Baetsen Containers
en Koen van der Heijden van Woonbedrijf

Op de hoogte blijven?
Meld u aan op
www.wplatform.nl
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Makkelijker en
sneller duurzame
keuzes maken
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Eindhoven is de ideale proeftuin voor initiatieven
die de verduurzaming van de
woningvoorraad kunnen versnellen.
Dat vinden de Eindhovense
woningcorporaties Woonbedrijf,
Wooninc., ‘thuis en Sint Trudo,
de gemeente en het Platform
Eindhovense Klantenraden.
Samen vormen ze het
Duurzaamheidspact
Eindhoven.

THOMAS

RAU

#

En wat
vindt hij?

Gastspreker
Thomas Rau,
oprichter
van RAU
Architecten,
innovator en duurzaamheidsvoorvechter

Op 4 juli presenteerde het
Duurzaamheidspact Eindhoven
praktische ideeën voor CO2-neutrale
woningen, duurzamer onderhoud en
collectieve energieoplossingen voor
huurwoningen. Deze conferentie
kreeg de titel ‘Aan het werk! Vitale
Coalitie Duurzaam Wonen en
Bouwen’. Gastspreker en
duurzaamheids-goeroe Thomas Rau
wond er geen doekjes om: “Het
tempo moet omhoog. Het kostte
Nederland slechts een paar jaar om
elk huishouden aan te sluiten op het
gasnet. Waarom kost het dan 30 jaar
om er weer vanaf te komen?” Tijdens
de daaropvolgende discussies werd
duidelijk dat de deelnemers van het
Duurzaamheidspact Eindhoven óók
willen versnellen. Ze daagden
daarom hun collega’s in het voorjaar
al uit om in teamvorm realiseerbare
ideeën te bedenken die snelle
verduurzaming van (huur)woningen
echt mogelijk maken. Er konden
ideeën worden ingediend in onder
andere de volgende categorieën:
‘renovatie naar aardgasloze
woningen’, ‘collectieve duurzame
energie’ en ‘verduurzaming bij
onderhoudswerkzaamheden en
dagelijks onderhoud’. De jury
bestond uit de directeur-bestuurders
van de vier woningcorporaties,

wethouder Yasin Torunoglu (wonen,
wijken, werk en ruimtelijke
ontwikkeling) en vertegenwoordiger
van het PEK (Platform Eindhovense
Klantenraden) Jack Zegveld.

Slimme menukaarten
De voorstellen van de vijf teams
werden getoetst op kwaliteit,
impact, uitvoerbaarheid en
betaalbaarheid. Het sterkste idee:
laat woningcorporaties en de
gemeente samenwerken, als ware
het één vastgoedbedrijf. Laat ze alle
data bundelen. Met die informatie
kunnen ‘slimme menukaarten’
worden gemaakt. Die stellen
corporaties in staat om makkelijker
duurzame keuzes te maken.
“Vergelijk het met menukaarten in
restaurants”, licht teamlid Anke
Struijs van Wooninc. toe. “Wat er
niet is of wat er niet kan, staat niet
op de kaart. Dat geeft duidelijkheid.
Een corporatie kan straks dus zonder
gedoe kiezen voor een
isolatiemethode, technische
installatie en duurzame
energievariant die het best bij zijn
situatie past.” Het winnende team
gaat aan de slag om het idee te
realiseren en te implementeren.

LEES VERDER

Het duurzaamheidspact in
Eindhoven laat zien dat
organisaties steeds meer
beseffen dat er cross-sectorale
coalities gevormd moeten
worden. Die coalities zijn
nodig om tempo te kunnen
maken met de energietransitie
en de circulaire economie. Hoe
vreemd het ook mag klinken,
in mijn ogen zijn de
vraagstukken rondom energie
en circulariteit slechts
onderdeel van een totale
systeemverandering. We
moeten van een
consumentenmaatschappij
veranderen in een
burgermaatschappij. We
moeten weer mens worden.
Mensen maken vrije keuzes,
terwijl consumenten
marketinggestuurd zijn. Ik
ben daar overigens enorm
optimistisch over. We hebben
maar één leider nodig om een
volledige omwenteling te
organiseren en we hebben
zeven miljard kansen.
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Aan het werk

WE MOETEN
STOPPEN MET
CONSUMENT ZIJN
EN WEER MENS
WORDEN
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#

En wat
vindt hij?
Jan van der Meer,
wethouder van duurzaamheid en
openbare ruimte in Eindhoven
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GA EENS NA HOEVEEL
KILOMETER STRAAT WE
MOETEN OPENLEGGEN OM HET
GASNET TE ONTMANTELEN
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De gemeente Eindhoven start in het najaar met
haar warmtestrategie. Als eerste willen we in kaart
brengen welke investeringen er nodig zijn in de
verschillende wijken in Eindhoven. Het doel is een
aardgasvrije stad in 2050. We hebben 32 jaar de
tijd om de energievoorziening in 100 buurten te
transformeren. Dat betekent dat we per jaar in
drie buurten met bewezen technologieën aan de
slag gaan. Na 2030 kunnen we de balans opmaken
en wellicht met nieuwere technieken verder. Of
het nog sneller kan? Ik vrees van niet gezien de
omvang van de operatie. Ga maar eens na hoeveel
kilometer straat we per jaar moeten openleggen
om het gasnet te ontmantelen. Ook een stad in
transitie moet wel een leefbare stad blijven.

Anders Denken, Gewoon Doen
Eindhoven staat voor de opgave om de CO2-uitstoot van
ruim 100.000 woningen en alle bedrijfspanden vóór 2050
te verminderen met 95%. “Samenwerken is dan
essentieel”, aldus voorzitter van het pact en algemeen
directeur van Woonbedrijf Ingrid de Boer. “Maar het
duurzaamheidsvraagstuk reikt verder dan alleen energie
en klimaat. Daarom willen we als partners samen
investeren, innoveren en implementeren. Dat moet leiden
tot een natuurlijke, CO2-neutrale stad, waar gebouwd
wordt met duurzame materialen en gesloten kringlopen,
met onverminderde aandacht voor bewoners.” De Boer
sloot de conferentie af met het overdragen van het
voorzitterschap aan algemeen directeur van
woningcorporatie ’thuis Luc Severijnen. n

LUC SEVERE

IJNEN

E BOER
INGRID D
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nieuws

Circulaire sloop
Grafisch Lyceum
In mei ging de sloop van het
Grafisch Lyceum van start.
Dit gebouw laat Woonbedrijf
circulair slopen. Materialen
die vrijkomen bij de sloop
krijgen een tweede leven.
Woonbedrijf heeft de ambitie om over 10 jaar 100%
circulair te werken bij sloop-, bouw- en renovatieprojecten en tekende daarvoor een samenwerkingsovereenkomst met A. van Liempd en Baetsen
Containers. Het eerste gezamenlijke project is de
circulaire sloop van het Grafisch Lyceum. Elementen
als keukenblokken, deuren en trapleuningen
worden zorgvuldig uit het pand gehaald en krijgen
een tweede leven. Woonbedrijf kan bovendien
bijna 6.000 ton aan betonpuin laten hergebruiken
als grindvervanger in nieuw beton. De complete
sloop is in november klaar. Het duurt wel wat
langer, maar dat is het zeker waard.

Oude scholen
omgevormd tot
woningen
Woonbedrijf voegt in
Eindhoven 240 nieuwe sociale
huurwoningen toe aan de
voorraad. Daarvoor kochten
we vijf oude schoollocaties
van de gemeente Eindhoven:
de voormalige basisscholen
aan de Humperdincklaan,
Kootwijkstraat, Tongelresestraat en de Alard du
Hamelstraat/Barrierweg en
buurthuis Oes Hoes aan de
Koenraadlaan.

Buurthuis Oes Hoes maakt plaats voor
nieuwbouw. De Internationale basisschool aan
de Humperdincklaan 4 wordt samen met de
locatie van het voormalig Grafisch Lyceum
ontwikkeld. De scholen aan de Kootwijkstraat,
Tongelresestraat en de Alard du Hamelstraat/
Barrierweg zijn geen monumenten, maar ze
hebben wel cultuurhistorische waarde. Deze
panden worden omgebouwd tot woningen en
de karakteristieke uitstraling zal grotendeels
behouden blijven. Woonbedrijf start snel met
de planontwikkeling en gaat daar de
buurtbewoners bij betrekken. De tijdelijke
gebruikers van de panden zijn geïnformeerd
over de plannen.

van verbouwde
Den Haagacker
krijgen sleutel
De ingrijpende verbouwing van
Den Haagacker aan de
Carolusdreef in Valkenswaard is
klaar. Woonbedrijf vernieuwde
105 seniorenwoningen en een
ontmoetingsruimte en alle
bewoners hebben de sleutel van
hun huis gekregen.
De vroegere 101 aanleunwoningen voldeden niet meer
aan de huidige eisen en daarom koos Woonbedrijf voor
een zeer ingrijpende verbouwing. Den Haagacker is nu
weer een eigentijds gebouw. Stichting Valkenhof,
eigenaar van het naastgelegen zorgcentrum De Bogen,
huurt 40 appartementen van Woonbedrijf. Daar biedt de
organisatie verpleeghuiszorg aan echtparen en mensen
met een woonzorgvraag. De overige 65 woningen
verhuurt Woonbedrijf aan mensen van 65 jaar en ouder
die zelfstandig wonen.
Foto: Albert Vermaase (directeur Valkenhof) krijgt de sleutels van Harald
Evers (districtsmanager Woonbedrijf).

In Veldhoven staan sinds
afgelopen zomer 35
Spaceboxen aan de
Blaarthemseweg. Deze
bijzondere flexwoningen zijn
bedoeld voor één of twee
personen die op zoek zijn
naar een snel beschikbare en
betaalbare woning.
Flexwoningen zijn ideaal voor spoedzoekers:
mensen die snel een woning nodig hebben en
door hun positie op de woningmarkt niet gauw in
aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
Bijvoorbeeld iemand uit Groningen die werk
krijgt in Veldhoven, of een jongvolwassene die
niet meer thuis wil wonen. Een Spacebox is een
kant-en-klare flexwoning van ongeveer 18 m2,
met keukentje en badkamer. De boxen stonden
eerst op de TU/e Campus en werden verhuurd aan
studenten. Ze staan nu op een terrein aan de
Blaarthemseweg, rondom pleintjes die met elkaar
verbonden zijn door looppaden. De oplevering
werd eind augustus gevierd met de onthulling
van een picknickbank voor bewoners.
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Bewoners

Spaceboxen
in Veldhoven
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Renovatie plus
in Philipsdorp:
de investering
waard?
MA

RTIN
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Dit jaar werd de renovatie van 771
huurwoningen in Philipsdorp
afgerond. Een renovatie plus,
waarbij cultuurhistorische
elementen werden teruggebracht
om de nostalgische sfeer van het
oude Philipsdorp te behouden. Hoe
ver moet een corporatie gaan bij
het herstellen van beschermde
stadsgezichten? Wat levert dat op?
RIGO Research en Advies deed
onderzoek.
In 2006 was het plan om Philipsdorp gedeeltelijk te slopen
en te vervangen door nieuwbouw. De bewoners kwamen in
opstand en Woonbedrijf kwam tot de conclusie dat slopen
niet de beste oplossing was. De woningen ondergingen de
afgelopen jaren een renovatie plus, met veel aandacht voor
het terugbrengen van cultuurhistorische elementen. Alex
Jansen, senior klantbeheerder Woonbedrijf: “Aan de hand
van foto’s bekeken we welke elementen terug moesten
komen. Denk aan de specifieke kleur van de kozijnen,
beeldbepalende schoorstenen, karakteristieke stenen
boogjes boven de ramen. Niet noodzakelijk, maar wel
bepalend voor het beeld van de wijk.”

DAM

EN
ALEX JANSEN

#

En wat
vindt hij?
Ad Ribbens,
bewoner

“Ik woon al 43 jaar in Philipsdorp en ik ben dik
tevreden met de gerenoveerde wijk. Het is nu
weer Philipsdorp zoals het was. De oude details die
zijn teruggebracht zorgen voor sfeer. Hadden ze
die weggelaten, dan was slopen misschien een
betere keuze geweest.”

FEITEN EN CIJFERS
Renovatie plus kostte 4 miljoen euro meer dan een
reguliere renovatie.

Sloop en nieuwbouw waren 13 miljoen euro duurder
geweest dan renovatie plus.

Renovatie plus leverde een aantrekkelijkheidswaarde
voor Eindhoven van 6 miljoen op.

Bij sloop zou 17 miljoen euro aan monumentaal
kapitaal zijn vernietigd.
Renovatie plus kostte 24 miljoen euro aan gederfd
woongenot, omdat nieuwbouw betere
woonkwaliteit en energiebesparing had opgeleverd.

Extra investeringen
“Het terugbrengen van deze elementen kostte extra geld,
5% van de totale bouwkosten”, zegt Martin Damen,
directeur RIGO Research en Advies. “Maar wat heeft die
extra investering opgeleverd voor de wijk en voor
Eindhoven? Is dat geld wel maatschappelijk verantwoord
besteed? Wij maakten een maatschappelijke kostenbatenanalyse om die vragen te kunnen beantwoorden.
Dit aan de hand van een vergelijking tussen renovatie plus en
een fictieve sloop- en nieuwbouwoplossing (zie de feiten en
cijfers hierbowven, red.), waarbij de wijk plaats zou maken
voor moderne, grotere, duurzame nieuwbouwwoningen.”

INDIRECT GOED VOOR
STADSECONOMIE
De juiste beslissing
“Hieruit blijkt dat Woonbedrijf een maatschappelijk
verantwoorde beslissing heeft genomen door voor renovatie
plus te kiezen”, zegt Damen. “Dat Eindhoven een
authentieke buurt in het centrum heeft, maakt de stad als
woonplaats aantrekkelijk voor hoogopgeleide mensen.
Dat stimuleert bedrijven om zich in Eindhoven te vestigen en
dat is goed voor de stadseconomie. Daarnaast zorgt een
authentieke binnenstad voor meer recreatie. De waarde van
de nostalgische elementen is bovendien niet alleen in geld te
meten. Het gaat ook om positieve beleving en educatie.
Nieuwbouw had wel gezorgd voor meer wooncomfort,
maar de renovatie creëerde meer waarde voor de stad.”
Alex Jansen: “Na de renovatie is 99% van de bewoners
teruggekeerd in hun huis. Dat is niet bij elke renovatie zo en
het geeft aan hoe geliefd Philipsdorp is. Bij bestaande
huurders én bij woningzoekenden.” n

#

En wat
vindt zij?
Tilly van Kraaij,
bewoner

“Toen ik hoorde van de renovatieplannen, wist ik
meteen dat ik hier terug wilde komen. Ik woon hier
al 51 jaar en ik wil hier niet weg. Gelukkig is de wijk
niet gesloopt. Nu hebben we weer goede huizen,
mét oude details. De wijk ziet er prachtig uit.”
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Conclusie: renovatie plus leverde 6 miljoen euro meer op voor de stad dan sloop en nieuwbouw hadden gedaan.
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mijn Eindhoven

“De tijd van groen
gefröbel is voorbij”
W Magazine in gesprek met Jan van der Meer,
sinds mei van dit jaar wethouder duurzaamheid,
openbare ruimte en energie in Eindhoven voor
GroenLinks. “We weten allemaal dat er werk aan
de winkel is.”
W MAGAZINE | NAJAAR 2018
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WE HEBBEN DE
AFGELOPEN ZOMER
ALLEMAAL DE
KLIMAATVERANDERING
IN HET GEZICHT
GEKEKEN

DER MEE

R

Jan van der Meer is een gedreven
man. Het gesprek is nauwelijks van
start en hij springt al uit zijn stoel
om op een metershoge kaart aan
te wijzen hoe en waar Eindhoven
groener kan. “Hier zie je de kaart
van een fantastisch groene stad met
een centrum als een steenwoestijn.
Dat moet dus anders. Maar kijk eens
goed - heeft ieder huis wat groen,
een parkje, op zo’n driehonderd
meter afstand? Dat zoeken we uit. En
als het niet zo blijkt te zijn, ga ik me
daarvoor inzetten.”

Aardgasvrij in 2050
Nog niet eens zo heel lang geleden
werd groen gedachtengoed weggezet
als geitenwollensokkengedoe. Sinds
de raadsverkiezingen in het voorjaar
hebben bijna alle grote steden van
Nederland een GroenLinks-wethouder
met energie in hun portefeuille. Jan
van der Meer beschouwt hen, en dus
zichzelf, als de wegbereiders voor
de energietransitie. “In 2050 moet
heel Nederland van het aardgas af
zijn. Dat lijkt ver weg, maar dat is het
natuurlijk niet. Er moet verschrikkelijk
veel gebeuren en op het gebied van
verduurzaming is Eindhoven echt
geen uitblinker. Eigenlijk is dat raar.
Alle ingrediënten zijn hier aanwezig
om de stad op dat terrein te laten
excelleren: een open houding, een
innovatief klimaat en een mooie
traditie van samenwerking. Maar
er is bij de gemeente heel lang te
weinig ambitie geweest. De stad zit
nog steeds in de overgang van een
verzameling dorpen naar een echte
grote stad, en dat schuurt. Er ligt
hier in Eindhoven ook zóveel nadruk
op innovatie dat ze op het gebied

Groene pareltjes
Van der Meer, afkomstig uit Mill,
werkte acht jaar als wethouder
duurzaamheid in Nijmegen.
Voordat hij naar Eindhoven ging,
was hij als warmteregisseur in de
Metropoolregio Amsterdam drie
jaar verantwoordelijk voor de
samenwerking bij het vervangen van
aardgas door warmtenetten. Hij is
een erkend expert op zijn vakgebied,
barst van de ideeën en schakelt
in een gesprek moeiteloos tussen
elektrisch rijden, groene daken,
isolatie, restwarmte, zonnepanelen,
warmtenetten, waterpompen,
aardgasvrij bouwen en niet te
vergeten: een groene binnenstad. “In
Eindhoven bestaat twintig procent
van het centrum uit binnenhofjes en
achterstraatjes, wist je dat? Twintig
procent! Daar gebeurt momenteel
niets mee, ze zien er allemaal even
rommelig en onderkomen uit.
Niemand ziet ze. En het zijn stuk voor
stuk potentiële groene pareltjes.”
Zijn grote klus is de energietransitie,
“de megaopgave die nog steeds
wordt onderschat”. In Eindhoven
moeten honderdduizend huizen
in honderd wijken van het gas
af, rekent hij voor. “Eindhoven
heeft niet veel geld, we hebben de
subsidie van het rijk hard nodig.
Als we die hebben, kan ik met een
gerust hart gaan vertellen dat het
de bewoners niets kost. Maar de
hele operatie kan alleen lukken als
woningcorporaties, netbeheerder en
gemeente samen gaan opereren als
één vastgoedbeheerder. Onlangs is
het Duurzaamheidspact getekend met

de gemeente. Dat is een vergaande
vorm van samenwerking met
enorme consequenties. Alle partijen
moeten hun investeringen op elkaar
gaan afstemmen en bereid zijn om
daarvoor desnoods hun planning
voor de komende jaren helemaal
om te gooien. Dat geldt ook voor de
gemeente. Het kan natuurlijk niet
zo zijn dat in een wijk die net van
het gas af is, de straat een jaar later
weer open moet om de riolering te
vervangen. De samenwerking is jong,
die moet nog op gang komen. Maar
ik begin de mensen hier te kennen en
ik heb er veel vertrouwen in.”

IN 2050 MOET HEEL
NEDERLAND VAN HET
AARDGAS AF ZIJN

Groot denken, meters maken – het
zijn termen die tijdens het gesprek
regelmatig terugkeren. Het gaat
Van der Meer allemaal veel te traag.
“De tijd van groen gefröbel is echt
voorbij”, zegt hij. “We zijn verslaafd
aan gas en olie en we zijn in oorlog
tegen een onzichtbare vijand, de
CO2 in de atmosfeer. Om die strijd te
winnen, moeten we onze economie
en onze manier van leven drastisch
omgooien. Halve maatregelen zijn
niet meer genoeg. Ik was laatst
in een wijk waar één rijtjeshuis
zonnepaneeltjes op het dak kreeg en
drie straten verder nog één. Waarom
niet meteen die hele straat, denk ik
dan. Ook corporaties denken soms
nog in kleine stapjes. Voor dat soort
inefficiënte geldweggooierij is echt
geen ruimte meer.”

LEES VERDER
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LAADPAAL? MAN, WE
ZIJN HIER AL BEZIG MET
ZONNEAUTO’S!

van duurzaamheid en elektrische
mobiliteit wel eens vergeten om
gewoon meters te maken. Ik zocht
ooit een oplaadpaal voor mijn
elektrische auto. Toen ik aan paar
studenten vroeg waar die stond,
zeiden ze: ‘Laadpaal? Man, we zijn
hier al bezig met zonneauto’s!’ Die
houding bedoel ik.”

15
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Favoriete plek
in Eindhoven
De Medina, vlakbij het centrum. “Geweldige plek. Bij de
kapper daar staan palmbomen! Dit is de nieuwe manier
van bouwen, een schoolvoorbeeld van wat je in een
binnenstad met groen kan doen. Als we langzaamaan een
mediterraan klimaat krijgen, moet daar bij nieuwbouw
rekening mee gehouden worden. Hier is dat gebeurd, en
dan komen de ideeën vanzelf. Je zou al dat groen verder
kunnen doortrekken, langs de DELA, tot aan de Dommel
vijftig meter verder. Straattegels eruit, soort vlondervloer
erin en dan een jungleloopbrug over de rivier die uitkomt
bij de Stadsbrouwerij en Zarzo. Misschien nog een strandje
en horeca bij de Dommel? Moet je eens zien hoe dat dooie
hoekje opknapt.” n

Weinig risico’s voor
polarisatie in Eindhoven
Het lijkt soms alsof de tegenstellingen tussen verschillende
groepen in Nederland steeds groter worden. Voor Woonbedrijf is
het belangrijk om die ontwikkeling te volgen, omdat polarisatie
van invloed kan zijn op de sociale huursector. Wij vroegen de TU/e
om onderzoek te doen naar de polarisatie in Eindhoven.

Het schuurt soms in de wijken
Het onderzoek definieert polarisatie als ‘de mate waarin
nieuwe tegenstellingen en groepen ontstaan die leven in
gescheiden werelden en op steeds grotere afstand van elkaar
komen te staan’. “We zien in onze wijken dat het weleens
schuurt op cultureel vlak en dat er verschillen zijn in gedrag”,
zegt Tholenaars. “We hadden verwacht dat we dit terug
zouden zien in het onderzoek, maar de uitkomsten zijn
vooral positief.” Eindhoven toont momenteel weinig
tekenen van polarisatie. De samenstelling van inwoners is
gemengd wat betreft leeftijd, samenstelling van
huishoudens, etniciteit en inkomens.

Gemengd bouwen blijft het devies
“Dit zijn goede signalen, maar we moeten zorgen dat dit ook
zo blijft”, zegt Tholenaars. “Zeker in deze booming
woningmarkt is een goede combinatie van betaalbare
huurwoningen en duurdere huur- en koopwoningen
essentieel. De afgelopen vijftien jaar mochten mensen met
een hoger inkomen ook in goedkopere woningen in
Eindhoven wonen en dat was goed voor de differentiatie van
de wijken. De overheid wil dat we inkomensafhankelijk gaan
toewijzen. Dat vergroot de kans dat er inkomenswijken
ontstaan en daar moeten we voor waken.” n

GEEN GARANTIES VOOR DE
TOEKOMST

#

En wat
vindt zij?

Ioulia Ossokina,
docent en onderzoeker TU/e
“Eindhoven kan zich op het gebied van
economische groei meten met Amsterdam. Je zou
verwachten dat daar dezelfde grote
stadsproblematiek mee gepaard gaat, maar aan de
hand van onze data kunnen we concluderen dat er
nu weinig tekenen van polarisatie zijn in de stad.
Toch bestaan er risico’s voor de toekomst. Het is
belangrijk dat Eindhoven blijft zorgen voor een
goede mix tussen sociale huurwoningen en
koop- en markthuurwoningen, en voorkomt dat
kwetsbare groepen gaan clusteren.”
Het volledige onderzoek staat op: wplatform.nl/
content/weinig-risico-polarisatie-eindhoven

KINA

IOULIA OSSO
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Paul Tholenaars, directeur Wonen bij Woonbedrijf: “Voor
ons is het belangrijk om factoren in beeld te brengen die
gevolgen hebben voor de sociale huursector, maar waar de
corporatie zelf geen invloed op kan uitoefenen. Bijvoorbeeld
de economische ontwikkeling in de regio en de
tegenstellingen in de maatschappij. De economie kunnen we
volgen, maar bij polarisatie is dat ingewikkelder. Daarom
hebben we onderzoek laten doen naar de eventuele
tegenstellingen in de stad en in de sociale huursector.”

17
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gastcolumn

Samen de grondstoffencirkel sluiten
Voor de meeste sloopbedrijven staat slopen nog
gelijk aan afbreken. Bij A. van Liempd
Sloopbedrijven zien we dat anders. Wij slopen niet,
wij delven nieuwe grondstoffen. Afgeschreven
gebouwen bevatten een schat aan materialen en
grondstoffen die prima hergebruikt kunnen worden.
Wij zetten die materialen om in waarde.
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Ons bedrijf is al dertig jaar bezig met circulair slopen. De
bouwmaterialen die we zorgvuldig uit sloopprojecten
halen, zoals kozijnen, balkhout en deuren, verkopen we via
onze dochteronderneming Gebruiktebouwmaterialen.com
door aan bedrijven en particulieren. Continu zoeken we
samenwerking met andere partijen, want alleen kunnen we
de cirkel niet rondmaken. Zo leveren wij FSC-gecertificeerd
sloophout aan Velux. Velux gebruikt dat om kozijnen voor
dakramen te maken, waarvan Woonbedrijf er dit jaar circa
negentig plaatst bij een renovatieproject in Tivoli.
Woonbedrijf is één van de eerste woningcorporaties in
Nederland die geheel circulair wil zijn en die visie sluit
naadloos aan op die van ons. Dit jaar tekenden we met
Baetsen Containers en Woonbedrijf een
samenwerkingsovereenkomst. Samen creëren we in
verschillende projecten maximale waarde op
bouwmaterialen die vrijkomen bij renovatie, planmatig
onderhoud en sloop. Eén van die projecten is de sloop van
het Grafisch Lyceum. Wij hebben materialen als
brandslanghaspels, sanitair en deuren gedemonteerd voor
hoogwaardig hergebruik, Baetsen zorgde voor de beste
afzet voor de overige grondstoffen.
De sleutel van succes in deze samenwerking is dat we
gelijkwaardige partners zijn. Geen opdrachtgeveropdrachtnemer. Samen innoveren en samen kansen
creëren, daar draait het om. Dat is goed voor het milieu én
voor de portemonnee. Materiaal dat eerst linea recta naar
de stort ging, is nu opeens geld waard. En dat maakt
circulair letterlijk én figuurlijk heel waardevol.
Barthel van Dinther
Commercieel manager A. van Liempd Sloopbedrijven
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uit de wijk

Alleen de Noord-Brabantlaan
scheidt Lievendaal en ’t Ven in
stadsdeel Strijp. Op het eerste
gezicht lijken de wijken dan ook
veel op elkaar. Het zijn allebei
typische woonwijken, waar het
prettig, betaalbaar en rustig
wonen is. De woningen vormen
een lappendeken van diverse
bouwstijlen. Toch zijn er ook
duidelijke verschillen, weet
districtsmanager Angelique
Bellemakers.
LEES VERDER
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Lappendeken
in Strijp
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Lievendaal:
behouden wat
er is
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Bellemakers: “Lievendaal is van oudsher
een echte Philipswijk. Philips bouwde kort
na de oorlog honderden woningen in deze
Strijpse buurt en Woonbedrijf heeft vrijwel
alle huurwoningen in de wijk in haar bezit.
Lievendaal is tegenwoordig een lappendeken
van vooral eengezinswoningen in verschillende
bouwstijlen. Denk aan de typische grijze Aireywoningen en de BBB-systeemwoningen. Je vindt
er ook nieuwere huizen: in 2008 bouwden we de
buurt De Lieven, met koop- en huurwoningen,
seniorenwoningen en zorgwoningen van Lunet
Zorg. Lievendaal is geliefd, omdat je er betaalbaar
kunt wonen en alle voorzieningen binnen
handbereik zijn. Er is een Lidl, een snackbar, een
basisschool en het Philips van Lenneppark met
kinderboerderij. Bovendien ben je zo in de stad
en woon je vlakbij alle uitvalswegen. Bewoners
vinden het rustig wonen in Lievendaal, anoniem
bijna. Er wonen veel starters en gezinnen.
Woonbedrijf wil zorgen dat Lievendaal de fijne,
betaalbare woonwijk blijft die het nu is. Dat
betekent dat de voorzieningen op peil moeten
blijven en dat de huizen goed onderhouden
worden. Zo gaan we aan de slag met het
vervangen van de daken van de Airey-woningen.
We hebben goed contact met de bewoners en
we weten wat er speelt. Dat is het mooie van
Lievendaal: het lijkt anoniem, maar bewoners zijn
altijd bereid om in gesprek te gaan met elkaar én
met ons.”

AAT

VAN DER LINDENSTR

LIEVENDAAL
Aantal inwoners: 		
Aantal woningen Woonbedrijf:
Gemiddelde huurprijs: 		
Bouwjaar: 			

#

circa 3100
864
€ 489,56
vanaf 1948

En wat
vindt zij?

Chiara Vailati,
bewoner
“Vanwege het werk van mijn man zijn we in juli
van Italië naar Eindhoven verhuisd. Hoewel we
hier nog maar kort wonen, voelen we ons al echt
thuis in Lievendaal. Onze kinderen hebben snel
vriendjes gemaakt, ze kunnen veilig spelen in de
wijk en het park is om de hoek. Ook de
internationale school is vlakbij en we fietsen zo
naar het centrum. Lievendaal is perfect voor ons.”

TI
CHIARA VAILA

’t Ven:
met elkaar op
weg naar

BREDALAAN

aardgasvrij
wonen

‘T VEN
Aantal inwoners: 		
Aantal woningen Woonbedrijf:
Gemiddelde huurprijs: 		
Bouwjaar: 			

#

circa 4000
204
€ 442,62
vanaf 1948

En wat
vindt hij?

Renier Beckers,
bewoner
“We zijn in 1994 in ’t Ven komen wonen en na al
die jaren wonen we hier nog altijd met veel
plezier. Het voelt een beetje als een dorp in de
stad, met alle belangrijke voorzieningen dichtbij.
Het centrum, winkels, snelweg, vliegveld: we zijn
overal zo. De sfeer in de wijk is bovendien prima.
Er is hier weinig trammelant en het contact met de
buren is goed. Ik kan niets bedenken wat ik liever
anders zou zien.”
ERS

RENIER BECK
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Bellemakers: “De geschiedenis van ’t Ven is
vergelijkbaar met die van Lievendaal. Ook deze
wijk is na de oorlog door Philips gebouwd en ook
dit is een rustige, groene woonwijk. Het grootste
verschil is dat ’t Ven meer gedifferentieerd is dan
Lievendaal. Naast huurwoningen vind je er ook
volop koophuizen en er wonen veel ouderen.
In ’t Ven is naast wonen vooral zorg belangrijk.
De wijk heeft verschillende seniorencomplexen
en een zorgcomplex van Vitalis. Woonbedrijf
heeft appartementen aan de Van Kanstraat en
eengezinswoningen en duplexwoningen rond
de Bredalaan in haar bezit, maar de meeste
huurwoningen in ‘t Ven zijn van corporatie ‘thuis.
Waar we in Lievendaal willen behouden wat
we hebben, staan er in ’t Ven veranderingen op
stapel. ‘thuis werkt aan plannen voor renovatie,
sloop en nieuwbouw voor een deel van ’t Ven.
Woonbedrijf heeft minder ingrijpende plannen
en is wat meer ‘volgend’. Voor ons is aardgasvrij
wonen een belangrijk onderwerp in de wijk.
‘t Ven is aangemerkt als pioniersbuurt voor
gasloos wonen, vanwege de gunstige ligging
tussen Meerhoven en Strijp-S. Daardoor kunnen
de huizen relatief makkelijk worden aangesloten
op de warmtenetten van deze wijken. We staan
hiermee aan de vooravond van een ingrijpend
project. Eén ding is zeker: dit gaan we zorgvuldig
en in overleg met onze bewoners aanpakken.”

21
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Bewoner bepaalt
bij renovatie in
Eckart Vaartbroek

22

Als er gerenoveerd moet worden, is Woonbedrijf aan zet.
Natuurlijk is er goed overleg met bewoners, maar
werkzaamheden worden meestal op vastgestelde data en in
blokken uitgevoerd. Bij het renoveren van 250 woningen in Eckart
Vaartbroek is gekozen voor een vernieuwende werkwijze.

BEWONERS HEBBEN VEEL
MEER ZEGGENSCHAP

De woningen in Eckart Vaartbroek moeten fors
gerenoveerd en verduurzaamd worden. “Bijzonder aan
dit project is dat huurders grotendeels zelf bepalen”,
vertelt Marieke van den Wijngaard, senior projectleider
bij Woonbedrijf. “Zij geven zelf aan wat er in hun
woning moet gebeuren en zij bepalen wanneer het werk
start. Fijn, want soms komt een verbouwing echt niet uit.
Bovendien doen we er alles aan om overlast tijdens het
werk zoveel mogelijk te beperken. Zo snel en effectief
mogelijk aan de slag, daar draait het om.”

HET IS VOORAL
EEN KWESTIE VAN
OMDENKEN

NGAARD

MARIEKE VAN DEN WIJ

NICOL SNIEDERS

Huurders laten plannen
Woonbedrijf maakte een uitgebreide werkmap
met daarin alle onderdelen van de renovatie, die
huurders helpt om keuzes te maken. Snieders: “Onze
wijkaannemers gaan langs bij mensen om de renovatie
te bespreken en zij kunnen met vragen terecht bij het
wekelijkse spreekuur in een modelwoning.” De renovatie
van Eckart Vaartbroek is onderdeel van Triangulum,
een samenwerkingsverband tussen de gemeente
Eindhoven, VolkerWessels, KPN en de TU/e. Binnen dit
project maakt Woonbedrijf gebruik van de website
woonconnect.nl. Bewoners kunnen hierin onder andere
de werkzaamheden aan hun huis invoeren, zien wat elke
aanpassing doet voor hun woon- en energiekosten en de
planning maken en inzien.

#

En wat
vinden zij?
Sabine Geerings,
bewoner
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Innovatief plan van aanpak
Nicol Snieders, bewonersbegeleider bij Woonbedrijf:
“Met de twee wijkaannemers, Jansen Huybregts en
Van Rijswijck, ontwikkelden we een innovatief plan
van aanpak voor dit project. Samen maakten we een
klantreis om te bepalen welke informatie de huurder
nodig heeft om keuzes te kunnen maken en hoe wij
hem daarbij kunnen ondersteunen. We bekeken ook
hoe we het renovatiewerk het beste en het snelste
konden uitvoeren.” De aannemers testten de technische
werkzaamheden in zeven testwoningen. De aanpak
werd op basis daarvan soms compleet aangepast.
“De constructie en de plaatsing van het nieuwe dak
zijn bijvoorbeeld helemaal veranderd”, zegt Van den
Wijngaard. “De oorspronkelijke aanpak duurde te lang
en we moesten met te veel losse onderdelen werken.
Terug naar de tekentafel dus. Dat is de kern van dit
project: we blijven innoveren, het is nooit klaar.”

Geen beren op de weg
Op het eerste gezicht lijkt deze aanpak meer werk
dan een reguliere renovatie. “Toch is deze aanpak niet
ingewikkelder dan onze normale werkwijze”, zegt
Van den Wijngaard. “Het is vooral een kwestie van
omdenken. Geen beren op de weg zien, maar loslaten
en flexibel inspelen op wensen en behoeften. Als iets
niet werkt, dan gaan we het gewoon anders doen. Tot
nu werkt het voor alle partijen prima.” De eerste tien
woningen zijn inmiddels klaar en 75 huurders hebben
zich aangemeld. n

23
“We laten ons hele huis renoveren, van de
badkamer tot het dak. Ik kan niet wachten tot het
zover is. Ik ben blij dat we zelf konden kiezen
wanneer het werk gaat plaatsvinden. De zomer
zag ik niet zitten, met de kinderen thuis. Nu
kunnen we mooi in het najaar aan de slag.”

Ronald van Zundert,
bewoner

“Zonnepalen, voegen, dak, badkamer: mijn hele
huis wordt aangepakt. Over het overleg met
Woonbedrijf ben ik best tevreden. Het spreekuur
en de werkmap zijn handig en het is fijn om zelf te
bepalen wanneer er iets gaat gebeuren.”

W

bewoner in beeld

Ann Slot
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HUURDER: ANN SLOT
SOORT WONING: ENERGIEZUINIGE IQ-WONING
WIJK: DOORNAKKERS, EINDHOVEN
WOONT HIER SINDS: 2014

Ann Slot (65) had niet gedacht dat ze ooit in Tongelre zou gaan
wonen, maar ze voelt zich helemaal thuis in de wijk Doornakkers.
Ze is onder andere vrijwilligster in buurtinfowinkel De Toeloop.
Hoe bent u in Doornakkers terecht
gekomen?
“Oorspronkelijk kom ik uit Stratum
en ik woonde jaren in Valkenswaard.
Toen ik terug wilde naar Eindhoven,
dacht ik niet eens aan Tongelre.
Maar toen ik de energiezuinige
nieuwbouwwoningen in
Doornakkers langs zag komen, was
ik meteen verkocht. Ik zou hier niet
meer weg willen. De dorpse sfeer,
het multiculturele: ik vind het de
perfecte mix.”

Wat houdt uw vrijwilligerswerk in?
“Ik wil graag iets bijdragen aan
de wijk waar ik woon. Er zijn
hier genoeg mensen die wel wat
hulp kunnen gebruiken. Daarom
ben ik aan de slag gegaan bij de
buurtinfowinkel. Ik help bewoners
met het invullen van formulieren,
leg ingewikkelde brieven aan hen
uit en beantwoord vragen. Het is
fijn om mensen te kunnen helpen én
het is gezellig. Door dit werk leerde
ik snel mijn buurtgenoten kennen.”

Hoe is het om in een energiezuinig
huis te wonen?
“Mijn huis is heerlijk, heel
comfortabel. Alles is goed
geïsoleerd, ik heb driedubbel glas
en zonnepanelen. In de zomer
wordt het niet te warm, in de winter
is het juist behaaglijk. En na de
warme zomer van dit jaar leveren
mijn zonnepanelen een mooie
kostenbesparing op.”

