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Verslag van het overleg met de Projectgroep NRE-terrein Marktdeel 
Gemeente Eindhoven en de Werkgroep Picuskade/NRE  

(door Buurtvereniging Villapark d.d. 11 januari 2013) 
Aanwezig: Peter Struik, Jacco Schellen, Floris Treffers, Willum Cornelissen 
Gemeente: Marianne Willemsen, Joke Frissen, Marloes Groot.  
Niet aanwezig vanuit de Gemeente - Corné Horsten. 
 
Introducties en stand van zaken 
Voorstelronde en Marianne doet verslag van het “historisch” proces tot heden. 
- De ontwikkeling NRE Marktdeel levert de Gemeente niet de hoofdprijs op, hetgeen ook 

niet de doelstelling is. Kleinschalig creatieve invulling met behoud van historie. 
- Kleinschalige ontwikkelingen en ideeën zijn van groot belang. 
- Kritische geluiden zijn afgelopen periode ook gehoord en geplaatst. 

 
Binnen de Gemeente is de opdrachtgever (Afdeling Grond & Vastgoed en het Bestuur).  
Zij willen zo snel als mogelijk resultaten zien. Een eerste terugkoppeling staat gepland voor 
eind januari. 
 
Samenwerking met de Werkgroep in perspectief. Resultaten vormen zich organisch 
De Werkgroep meldt dat zij voor kwalitatieve integrale oplossingen kiest met een lange 
tijdszone, die ook over de deelprojectscope van dit project heen gaat. 
De Werkgroep staat zeer positief tegenover de gekozen methode en aanpak voor het 
deelproject NRE Marktdeel. De durf, kwetsbaarheid van dit project, betekent ook dat de 
Gemeente fouten durft te maken en hier in het ontwikkelproces van wil leren en gelijk 
proactief op wil bijsturen. 
De eerdere correspondentie vanuit de Voorzitter van de Werkgroep gericht aan beide 
Wethouders en projectleiders hierover op 31 december jongstleden komt aan bod. Deze 
correspondentie bevestigt de gedrevenheid vanuit de buurt en omgeving om kwaliteit en 
creatieve oplossingen te realiseren en vanuit breed maatschappelijk perspectief te willen 
handelen. De samenhang tussen de verschillende projectdelen (NRE Marktdeel, Gemeentelijk 
deel, Picuskade) en alternatieve oplossingen die de Werkgroep aandraagt voor dit totaal, zal 
zij blijven aandragen de komende periode en dienend zijn in het totaalproces dat de Gemeente 
doorloopt, waarbij de Gemeente middels een regieproces stuurt op de eindresultaten. 
Ook de eerste brief die de Werkgroep vorig jaar formeel aan het College heeft gezonden en 
waarop formeel is gerealiseerd, heeft er volgens de Werkgroep toch toe geleid dat een aantal 
uitgangspunten al zijn overgenomen / terug te vinden, in de aanpak van het deelproject NRE 
Marktdeel. Dit is winst voor alle betrokken partijen. 
 
Ingediende ideeën/plannen 
Inventarisatie van de binnengekomen initiatieven uit de Marktconsultatie stemt zeer hoopvol, 
is zeer boeiend en soms van uitzonderlijke kwaliteit en creativiteit. 

• Er zijn meer dan 40 inzendingen, verdeeld over alle gebouwen en mogelijke vrije uit 
te geven kavels. Dit betekent dat er te kiezen en te selecteren valt voor ieder 
perceel/gebouw; 

• er zijn geen zware bouwvolumes ingediend; 
• er zijn ook een aantal initiatieven die kavel-overstijgend zijn en naar het totaal hebben 

gekeken. Dit zal apart worden bekeken en hier zijn ook creatieve invullingen bij 
aanwezig; 

• tijdelijke invulling is mogelijk en waarschijnlijk noodzakelijk, minder gewenst maar 
passend in het herontwikkelingstraject van de inrichting van dit gebied (denk hierbij 
aan de discussie omtrent Area 51); 

• sanering van het NRE terrein moet gebeuren voor zowel het Gemeentelijk als 
Marktdeel, qua grondvervuiling en kabelsanering. Dit is een meervoudig projectrisico 
& maar biedt ook kansen in aanpak & uitvoering. De Werkgroep geeft aan op dit punt 
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zeer snel te laten aanbesteden of te versnellen middels een trapsgewijze aanpak indien 
de noodzaak hiertoe is bijvoorbeeld omdat de vervuiling zich proactief verplaatst. Stel 
qua aanbesteding anders een uitgangsdocument op t.b.v. een business case die moet 
worden ingediend door marktpartijen. Laat partijen hierin zelf met een Plan van 
Aanpak komen waarbij het terrein snel, volledig en juist wordt gereinigd en 
opgeleverd, waarbij bedrijf en omgeving-, leefbaarheid processen zo min mogelijk 
worden verstoord. Er kan ook voor een “totaal” keten aanbesteding worden gekozen, 
waarbij aansluitend een toekomstig – nader te bepalen gebiedsinrichting wordt 
meegenomen en wordt opgeleverd door deze marktpartij. De winst en het risico zit 
dan in de keten van het proces en voor marktpartijen is dit creatief en uitdagend. 
Voortgang van dit saneringsissue is van eminent belang om alle planindieners hierin 
niet teleur te stellen, omdat er anders in 2013 begin 2014 nog niets is gebeurd... Het 
risico dat de ideeënmakers ergens anders het creatieve idee tot uitvoering gaan 
brengen, kan in sommige ingediende plannen aanwezig zijn. 

• grote aandacht zal er nodig zijn voor parkeren en ontsluiting. De Werkgroep stelt dat 
deze punten niet los kunnen worden gezien van de ontwikkelingen rondom het NRE 
terrein Gemeentelijk deel, de Picuskade en ontwikkelingen bij het Havenkwartier en 
Mariënhage. Deze buurtdelen zijn 1 geheel en verbinden elkaar (in)direct. 
 

Filteren…: Selecteren , spreken, verder beoordelen en afpellen 
Door Marianne, Corné en Anneke Coolen zijn een aantal selectiecriteria opgesteld, ten 
behoeve van een voorselectie van alle plannen. Voor ieder selectiecriterium kunnen 5 punten 
worden gescoord. Maximaal dus 30 punten.  
Aansluitend wil men graag op korte termijn spreken met de planindieners die hoog zullen 
eindigen.  
Het advies van de Werkgroep hierin is meervoudig.  
Volgens de Werkgroep kan pas worden gesproken met de betrokken plannenmakers als er 1 
eenduidige gelijke vragenlijst is opgesteld die voor dit interview, verdiepend gesprek moet 
worden gebruikt. De Werkgroep kan vrijblijvend deze verdiepende vragenlijst opstellen in 
samenwerking met de Gemeentelijke Projectgroep. 
Van belang is dat er van ieder gesprek een verslag wordt gemaakt en wordt geformaliseerd. 
Als nadere informatie bij een plannenmaker wordt opgevraagd, dient dit eigenlijk bij iedere 
plannenmaker, betreffende dit perceel te moeten worden gevraagd, indien niet verstrekt / 
aanwezig is. 
 
De selectiecriteria 
• Selectiecriteria: Zes belangrijke criteria worden op alle initiatieven losgelaten om tot 

prioritering te komen; soms zijn deze gecompliceerd omdat er uiteraard samenhang moet 
zijn tussen de uiteindelijk gekozen initiatieven van de planindieners, liefst versterking 
van de voorgestelde functies; 

• inmiddels zijn vijf thema’s toegevoegd, totaal dus 11 selectiecriteria, een soort 
bijkomende selectiecriteria:  
o duurzaamheid  
o energieslimheid 
o shared space (openbare ruimte) 
o kleinschaligheid 
o toegankelijkheid historisch erfgoed 

 
Bij het beoordelen van alle initiatieven zou een selecte afvaardiging van de Werkgroep ook 
graag middels het onderstaand bijgevoegd format, haar inbreng willen aandragen.  
Als balans in dit vorming- en selectieproces. Geheimhouding van informatie spreekt voor zich 
en zal door de betrokken Werkgroep leden, lopend het gehele proces, tot definitieve invulling 
en contract opmaak met de definitieve plannenmakers niet verder worden gedeeld. 
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SELECTIECRITIERIA	  NRE	  Marktdeel	  
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Criteria	  uit	  Inspiratiedocument	  NRE	  juni	  2012	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
stadsbuurt	   	   x x   x     	       x x x 

creatief	   	     x       x 	   x x x     
kleinschalig	   	     x   x x   	         x   

wonen	   	     x     x   	   x x       
werken	   	     x         	             
droom	   	     x         	             

eigen	  initiatief	   	     x   x x   	             
eigen	  identiteit	   	     x     x   	       x     

uniek	   	   x x       x 	             
water	   	     x       x 	       x     

haven,	  strand	   	   x x         	       x     
stedeling	   	   x x         	       x x x 

samenkomen	   	     x       x 	       x     
ontspannen	   	   x x       x 	           x 

energieneutraal	   	               	   x x       
recreëren	   	   x x       x 	       x x x 

binding	  met	  het	  terrein	   	   x x       x 	       x   x 
breed	  publiek	   	   x x       x 	       x   x 

dynamisch	   	     x         	             
midden	  en	  duurdere	  segment	   	       x x x   	             

geen	  monument,	  wel	  cultuurhistorische	  waarde	   	     x         	             
panden	  behouden	  met	  nieuwe	  invulling	   	     x       x 	   x       x 

Criteria	  uit	  brief	  buurten	  Villapark,	  Picuspark	  2012-‐08-‐17	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Kwaliteitsdenken	   	   x x       x 	   x x x x x 

Aansluiting	  omringende	  gebieden	   	     x   x x x 	       x x   
Verkeer	  en	  Ontsluiting	   	             x 	       x     

Parkeerdruk	   	             x 	       x     
aantrekkelijk	  Verblijfsgebied	  verlaagde	  kade,	  toegankelijkheid	  

water,	  flaneren	   	   x x       x 	       x   x 
Groene	  plekken,	  Picuspark	   	     x       x 	   x   x     

Beeldbepalend	  groen,	  groene	  schaduw	   	     x       x 	   x   x     
Kleinschalig	  behoud	  historisch	  Erfgoed	   	   x x       x 	       x x x 

meervoudig	  grondgebruik	  (waterbekken,	  P-‐garage)	   	     x       x 	       x     
toekomst	  DAF-‐museum	  met	  allure	   	   x x         	       x   x 

kind	  -‐,	  speel-‐	  en	  sportvoorzieningen	   	     x       x 	       x   x 
onderlinge	  samenhang	  met	  de	  omgeving	   	   x x x x   x 	   x x x x x 

verbinding	  met	  de	  wijk	   	   x x   x   x 	   x   x x x 
Veiligheid	   	     x   x   x 	       x x   

 
Voorafgaand daaraan - Eerst vrijuit doorpraten over selectiecriteria 
Bijgaand schema geeft een beeld van hoe, met de inspiratiedocument in de hand en de extra 
aangevoerde selectiecriteria en aanvullende thematische criteria de verschillende initiatieven 
gewogen kunnen worden.  
De Werkgroep uit de omwonende buurten voegt daar de eerder geformuleerde uitgangspunten 
aan toe. De bestaande omgeving moet namelijk samenleven met de nieuwe buren. 
Deze tabel kan ook goed worden gebruikt om te bezien waar particuliere, gebouw- of kavel 
gebonden initiatieven tekortschieten of zich anders onderscheiden. Per slot van rekening is dit 
ook een ‘Utopia’ ontwikkeling, zoals eerder door verschillende partijen is genoemd, waarbij 
niet alles is vast te leggen. 
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Zoals in de vergadering al aangegeven, is een aantal criteria 'gortdroog' en zouden gewoon 
randvoorwaardelijk genoemd moeten worden. Daarna, met de criteria die ook volgens de 
documenten van de gemeente er echt toe doen, kom je tot een kwalitatief betere (een heldere 
en voor potentiële kandidaten uitlegbare) procedure. 
En nog iets:  Eindhoven heeft verschillende slogans, waaronder; “leading in technology....” 
zouden we daar ook nog wat mee kunnen?  
Misschien dat vanuit de TU en de Design Academy wel ideeën kunnen worden aangedragen 
die we zouden kunnen gebruiken...... Misschien iets om verder over na te denken.. 
 
Hoe nu verder? 
Het niveau van een groot aantal plannen is verrassend hoog en dat werkt aanmoedigend en 
enthousiasmerend op de Werkgroep en zeer zeer zeker ook op alle buurten. 
Er zijn heel verschillende concepten aangeboden, op allerlei functies, ook wonen. 
Er zijn generatie bestendige concepten aangeboden. 
De weging op de  zes de selectiecriteria middels een 5 puntenschaal is eigenlijk te beperkt, zo 
constateren wij. Ieder plan kan dus totaal 30 punten scoren. Er zijn plannen bij die 30 punten 
hebben gescoord. 
Het kwalitatief  hoge en inspirerende niveau van de  plannen die zijn aangeleverd, zal 
onverbiddelijk leiden tot de discussie over de onderlinge versterking. 
Welk plan versterkt de omgeving of wat is juist contrair? Deze discussie gaat ook nog 
plaatsvinden op en vanwege de aard van de kavel-overstijgende kwesties als ontsluiting, 
verkeersdruk en parkeeroplossingen; openbaar groen, contact met het water, potentiele 
conflicten met het DAF-museum en de plannen rondom Picuskade. 
Mede daarom adviseert de Werkgroep het aanvullende model te hanteren, waarbij een grote 
meer uitgebalanceerde score kan worden behaald. 
 
Overige adviezen vanuit de Werkgroep: 
Probeer van de geselecteerde initiatiefnemers zo snel mogelijk een vereniging van nieuwe 
eigenaren te maken (VvE Nieuw Realistisch Eindhoven).  
Geef deze partij anders bijvoorbeeld een budget dat past bij de verantwoordelijkheid voor: 
- kabel- en leiding vrijmaken 
- grondsanering 
- infrastructuur shared spaces 
- participerende rol voor Gemeente, die t.z.t. kan worden afgebouwd. Ook participerend in 

het overleg met de “omwonenden” 
- et cetera 
De Werkgroep zal zich ook inzetten om hier eventueel vanuit de Buurtvereniging in te 
participeren en/of (symbolisch) kapitaal aan te trekken van een coöperatieve 
verantwoordelijkheid. 

 
Communicatie: Het managen van verwachtingen van de Projectgroep NRE Marktdeel 
van de volgende zaken op kort termijn: 
a. Scenario ontwikkeling(en) gaan maken (in afstemming met de Werkgroep). 
b. Tijdspad aangeven richting de 40 potentieel toekomstige eigenaren. 
c. Tijdelijkheid, toch zaken al “snel” realiseren (in afstemming met de Werkgroep). 
d. Projectlijn 2013- 2014 proberen zichtbaar te maken op maandniveau (in afstemming met 

de Werkgroep). 
e. Noodzakelijkheden in de kalender zetten; - sanering grond, sanering bekabeling, etc… 
f. Coöperatieve ontwikkel- en beheervorm uitwerken? 
En zeker: 
g. Sparren tussentijds in januari en volgende maanden 
h. Afspraak inplannen voor begin februari met de Werkgroep.  
 


