
INFORMATIE	  UUR	  GEMEENTE	  EINDHOVEN	  PICUSKADE	  29	  JANUARI	  2013	  13.00	  -‐	  14.00	  UUR	  
Op	  dinsdag	  29	  januari	  2013	  hebben	  we	  een	  informatie-‐uurtje	  gehad	  over	  het	  
nieuwbouwplan	  Picuskade.	  Deze	  bijeenkomst	  is	  georganiseerd	  naar	  aanleiding	  van	  de	  
"zorgenbrief"	  van	  de	  bewoners	  Dommelhoefstraat	  en	  Treurenburgstraat	  Haakgebouw	  van	  7	  
december	  2012	  en	  op	  verzoek	  van	  de	  Werkgroep	  Picuskade/NRE.	  Hieronder	  een	  verslag.	  
	  
AANWEZIGEN	  
Martijn	  van	  Grunsven	  (vertegenwoordiger	  bewoners	  Haakgebouw)	  Rob	  Ritterbusch	  (Van	  
Abberesidentie)	  Peter	  Struik	  (werkgroep	  Picuskade-‐NRE	  buurtvereniging	  Villapark),	  René	  
Schepers,	  Joke	  Frissen,	  Ronald	  Martens,	  Eva	  van	  de	  Looveren,	  Martijn	  van	  Schalkwijk	  
(Laride).	  

TOELICHTING	  BRIEF	  VAN	  7	  DECEMBER	  2012	  
De	  in	  de	  brief	  verwoorde	  ongerustheid	  en	  onvrede	  is	  door	  ons	  toegelicht.	  De	  
conceptplannen,	  die	  in	  een	  bijna	  definitief	  stadium	  verkeren,	  zijn	  vluchtig	  aan	  ons	  
gepresenteerd.	  Het	  project	  behelst	  de	  bouw	  van	  een	  aantal	  grondgebonden	  koopwoningen	  
in	  combinatie	  met	  een	  groter	  aantal	  betaalbare	  huurstudio's.	  Aan	  de	  kanaalzijde	  wordt	  een	  
hoogbouw	  gerealiseerd	  van	  duurdere	  (huur	  of	  koop?)	  appartementen.	  Om	  hoeveel	  
wooneenheden	  het	  in	  totaal	  gaat	  is	  nog	  steeds	  niet	  helemaal	  duidelijk.	  De	  voorlopige	  
impressies	  en	  andere	  tekeningen	  zijn	  via	  de	  website	  van	  Wooninc	  te	  raadplegen,	  tijdens	  de	  
vergadering	  werden	  ons	  echter	  nieuwe	  tekeningen	  getoond.	  Het	  betreft	  hier	  wijzigingen	  die	  
tussen	  juli	  vorig	  jaar	  en	  december	  2012	  zijn	  doorgevoerd.	  
	  
BESTEMMINGSPLAN	  
Allereerst	  wordt	  gesteld	  dat	  de	  nieuwbouwplannen	  voldoen	  aan	  de	  gestelde	  eisen	  uit	  het	  
bestemmingsplan	  Tongelre	  binnen	  de	  ring	  (2007)	  en	  daarmee	  is	  dus	  meteen	  de	  toon	  gezet:	  	  
de	  besluitvorming	  rondom	  wat	  wel	  en	  niet	  op	  dit	  gebied	  kan	  en	  mag	  ontwikkeld	  worden	  is	  
afgerond.	  Inspraak	  had	  dus	  in	  een	  veel	  eerder	  stadium	  gevragd	  moeten	  worden	  (sic!)	  Het	  
bestemmingsplan	  heeft	  een	  geldingsduur	  van	  10	  jaar	  na	  gereedkomen	  (dus	  tot	  2017).	  
Bezwaar	  aantekenen	  heeft	  volgens	  de	  gemeente	  weinig	  zin,	  ondanks	  dat	  we	  inmiddels	  in	  
een	  heel	  andere	  en	  nog	  steeds	  veranderende	  markt	  verkeren.	  Wooninc	  kan	  vrij	  opereren	  
binnen	  de	  gestelde	  kaders.	  
	  
KRITISCH	  DEBAT	  
Vanuit	  de	  Werkgroep	  is	  kritisch	  gesproken	  over	  de	  hierboven	  geschetste	  stellingname	  van	  de	  
kant	  van	  de	  plannenmakers	  en	  de	  gemeente.	  Ook	  over	  de	  manier	  waarop	  het	  proces	  tussen	  
2005	  t/m	  2010	  is	  doorlopen	  hebben	  wij	  nog	  heel	  veel	  vragen	  die	  echt	  openbaar	  beantwoord	  
zullen	  moeten	  gaan	  worden.	  	  
De	  functie	  van	  de	  betreffende	  gronden	  is	  (in	  die	  jaren)	  qua	  bestemmingsplan	  grondig	  
gewijzigd	  door	  de	  Gemeente.	  Tijdens	  deze	  hele	  periode	  zijn	  alleen	  formele	  procedures	  van	  
kennisgeving	  en	  openbaarmaking	  gevolgd,	  er	  zijn	  geen	  geen	  direct	  belanghebbenden	  
benaderd,	  deels	  ook	  omdat	  het	  terrein	  leeg	  was	  en	  er	  (nog)	  geen	  (of	  heel	  weinig)	  bewoners	  
in	  de	  directe	  omgeving	  te	  bespeuren	  waren.	  De	  woningen	  van	  de	  huidige	  nieuwe	  bewoners	  
waren	  in	  aanbouw	  of	  moesten	  toen	  nog	  worden	  gebouwd.	  Door	  de	  bouwer	  en	  makelaar	  zijn	  
die	  bewoners	  niet	  geïnformeerd	  over	  de	  mogelijk	  toekomstige	  ontwikkelingen.	  	  
Door	  de	  bestemmingsplanwijziging	  is	  er	  op	  papier	  door	  de	  Gemeente	  (en	  mogelijk	  ook	  door	  
andere	  grondbelanghebbenden)	  wel	  veel	  geld	  verdiend,	  dan	  wel	  het	  perspectief	  op	  dat	  vele	  



geld	  gecreëerd.	  De	  grond,	  ook	  van	  de	  groene	  kade	  is	  snel	  meer	  waard	  geworden	  als	  gevolg	  
van	  de	  bestemmingsplan	  wijziging.	  Dit	  gold	  ook	  voor	  het	  DAF-‐museum,	  dat	  een	  deel	  van	  
haar	  grondpositie	  ineens	  kon	  inbrengen	  ter	  financiering	  van	  haar	  	  uitbreidingsambitie	  
(1.450m2).	  	  
Er	  is	  uiteindelijke	  met	  woningbouwvereniging	  Wooninc	  een	  deal	  gemaakt	  in	  een	  gezamenlijk	  
bebouwingsplan.	  Wooninc	  is	  de	  projectleider.	  Het	  DAF	  museum	  is	  nu	  ‘veroordeeld	  tot	  en	  
afhankelijk	  van’	  Wooninc.	  
De	  woningbouwvereniging	  heeft	  in	  2010	  10,5	  miljoen	  Euro	  betaald	  voor	  deze	  transactie.	  
Voor	  zo’n	  prijs	  heeft	  zij	  zich	  verplicht	  tot	  een	  plan	  dat	  de	  mogelijkheden	  van	  het	  
bestemmingsplan	  maximaal	  uitbuit,	  de	  eerder	  gedane	  uitgaven	  moeten	  immers	  worden	  
terug	  verdiend.	  	  
	  
Als	  Werkgroep	  Picuskade/NRE	  is	  ons	  niet	  duidelijk	  hoe	  dit	  gehele	  proces	  tot	  stand	  is	  kunnen	  
komen.	  Dit	  geldt	  voor	  het	  tijdspad,	  de	  volgtijdelijke	  acties	  van	  (in)direct	  verantwoordelijken	  
en	  de	  (wederkerige	  /	  financiële)	  belangen	  van	  partijen.	  Alle	  overige	  (rand)voorwaarden,	  
waaronder	  contractuele	  afspraken,	  zijn	  voor	  ons	  niet	  inzichtelijk,	  maar	  het	  gaat	  hier	  zeker	  
niet	  om	  een	  transparant	  proces.	  	  
Wat	  het	  mogelijk	  schenden	  van	  (onderlinge)	  afspraken	  in	  de	  toekomst	  betekent,	  de	  risico’s	  
die	  ontstaan	  voor	  alle	  partijen	  bij	  het	  in	  gebreke	  blijven	  of	  het	  niet	  (kunnen)	  nakomen	  van	  
een	  of	  meer	  van	  de	  afspraken,	  de	  mogelijke	  claims	  die	  hieruit	  kunnen	  voortkomen,	  wij	  
hebben	  echt	  onze	  twijfels.	  Hier	  liggen	  gevaren	  en	  conflicten,	  ook	  met	  de	  belangen	  van	  de	  
huidige	  bewoners	  en	  belanghebbende	  in	  de	  omgeving,	  ook	  de	  nieuwe	  omgeving	  van	  
bijvoorbeeld	  aangrenzende	  ontwikkelingen.	  	  
Iedereen	  in	  onze	  stad	  beseft	  natuurlijk	  dat	  er	  door	  de	  economische	  crisis	  minder	  goed	  kan	  
worden	  ontwikkeld	  en	  dat	  de	  nieuwe	  werkelijkheid	  ook	  voor	  dit	  project	  impliceert	  dat	  met	  
andere	  kaders	  zal	  moeten	  worden	  ontwikkeld.	  	  
Dit	  kan	  alleen	  als	  alle	  indertijd	  betrokken	  partijen,	  de	  ambities	  aanpassen,	  anders	  gaan	  
invullen,	  waarvoor	  allereerst	  de	  plan-‐economische	  uitgangssituatie	  gezond	  zal	  moeten	  
worden	  gemaakt...	  	  
	  
De	  huidige	  plannen	  laten	  zich	  eigenlijk	  niet	  anders	  lezen	  dan	  het	  maximaal	  uitbuiten	  van	  de	  
maxima	  in	  het	  bestemmingsplan	  van	  2007.	  Dat	  is	  echter	  totaal	  iets	  anders	  dan	  proberen	  om	  
binnen	  de	  grenzen	  van	  het	  bestemmingsplan	  een	  maximale	  kwaliteit	  te	  ontwikkelen	  op	  de	  
wensen	  en	  behoeften	  van	  wat	  de	  stad	  en	  de	  directe	  omgeving	  in	  dit	  gebied	  zou	  moeten	  
willen!	  
	  
OPLOSSINGEN	  
Wij	  begrijpen	  dat	  vertragingen	  in	  de	  procesgang	  heel	  vervelend	  zijn.	  Wij	  vinden	  echter,	  dat	  
duurzame	  kwaliteit	  voor	  snelheid	  moet	  gaan	  en	  dat	  er	  nu	  doorgedraafd	  wordt	  op	  een	  
doodlopende	  pad,	  waarop	  voor	  een	  waardevolle	  en	  coöperatieve	  inbreng	  vanuit	  de	  
omringende	  buurt(en)	  geen	  plaats	  meer	  is.	  Wij	  hechten	  eraan	  om	  opnieuw	  onze	  visie,	  eisen	  
en	  ideeën	  naar	  voren	  te	  brengen	  omdat	  wij	  er	  van	  overtuigd	  zijn	  dat	  alleen	  serieuze	  
coöperatie	  zicht	  biedt	  op	  het	  vermijden	  van	  vertragende	  ergernis	  en	  het	  vinden	  van	  
oplossingen	  die	  dit	  gebied	  de	  meerwaarde	  kan	  geven	  die	  nodig	  is.	  De	  huidige	  plannen	  zien	  
wij	  als	  een	  kwalijke	  gemiste	  kans.	  	  
	  

• Wij	  hebben	  voorgesteld	  de	  parkeerfunctie	  centraal	  te	  organiseren,	  gelijk	  aan	  het	  
oorspronkelijke	  plan	  van	  de	  herontwikkeling	  van	  het	  NRE	  terrein	  uit	  2005	  en	  de	  



kosten	  hierin	  qua	  business	  model	  te	  delen	  met	  alle	  betrokkenen.	  Als	  men	  verder	  kijkt	  
dan	  een	  het	  gebied	  van	  een	  enkel	  deelproject,	  dan	  zijn	  er	  mogelijkheden	  genoeg	  voor	  
het	  slim	  en	  economisch	  realiseren	  van	  voldoende	  parkeergelegenheid.	  Zeker	  
wanneer	  parkeervoorzieningen	  gekoppeld	  worden	  aan	  andere	  functies	  zijn	  veel	  
vormen	  mogelijk.	  Ondergronds	  parkeren	  hoeft	  helemaal	  niet	  (te)	  duur	  te	  zijn,	  het	  kan	  
ook	  onder	  het	  kanaal	  of	  bovenop	  Gebouw	  3	  of	  het	  DAF	  museum	  zelf.	  De	  benodigde	  
parkeervoorzieningen	  zouden	  in	  een	  vroeg	  stadium	  gezamenlijk	  ontwikkeld	  moeten	  
worden.	  

• Daarnaast	  hebben	  wij	  geadviseerd	  de	  Wooninc	  hoogbouw	  (12	  hoog)	  af	  te	  toppen	  tot	  
maximaal	  6	  lagen.	  De	  resterend	  maximale	  6	  lagen	  te	  verplaatsen	  naast	  het	  NRE	  
gebouw,	  qua	  vorm	  mogelijk	  direct	  geïnspireerd	  op	  de	  ronde	  silo-‐toren	  uit	  het	  
verleden.	  In	  een	  eerdere	  versie	  was	  op	  deze	  plek	  door	  de	  gemeente	  hoogbouw	  tot	  
20	  etages	  gepland.	  Dit	  plan	  is	  in	  september	  2012	  in	  de	  gemeente	  officieel	  afgevoerd.	  
De	  nu	  dus	  lege	  plek	  zou	  in	  de	  totaalvisie	  betrokken	  kunnen	  worden.	  

• De	  gehele	  kade	  wordt	  stedenbouwkundig	  integraal	  ontwikkeld,	  gericht	  op	  groen	  en	  
recreativiteit.	  De	  strook	  langs	  en	  de	  kop	  van	  het	  kanaal	  zijn	  van	  groot	  publiek	  belang	  
en	  vraag	  om	  meer	  dan	  wat	  nu	  overblijft	  buiten	  de	  bouwplannen	  van	  Wooninc	  en	  
DAF-‐museum.	  De	  Picuskade	  en	  de	  kop	  van	  het	  kanaal	  zijn	  zeer	  belangrijk	  voor	  wat	  er	  
zich	  op	  het	  achterliggende	  gebied	  van	  het	  voormalig	  NRE-‐terrein	  kan	  ontwikkelen.	  

• Met	  name	  zou	  in	  de	  plannen	  voor	  de	  Picuskade	  Gebouw	  3	  (de	  “Loods”)	  betrokken	  
moeten	  worden.	  Dit	  gebouw	  zou	  heel	  goed	  her-‐ontwikkeld	  kunnen	  worden	  voor	  
studenten-‐	  annex	  werkplaatswoningen	  voor	  kunstenaars.	  	  

• Het	  resterende	  deel	  van	  Gebouw	  3	  is	  te	  gebruiken	  voor	  gemeentelijke	  functies	  en	  
later	  voor	  nog	  weer	  heel	  andere	  zaken.	  

• Wanneer	  er	  wordt	  gesproken	  over	  het	  herverdelen	  van	  grondeigendom,	  het	  
doorbreken	  van	  de	  formele	  (kadastrale)	  begrenzingen	  van	  de	  verschillende	  
deelgebieden,	  kan	  de	  gemeente	  in	  samenwerking	  met	  Wooninc	  ook	  nadenken	  over	  	  
herontwikkeling	  van	  het	  oude	  en	  nu	  al	  te	  lang	  leegstaande	  TD	  gebouw	  aan	  het	  
Frederik	  van	  Edenplein	  in	  het	  Anne	  Frankplantsoen.	  	  

• Wij	  stellen	  In	  ieder	  geval	  voor	  om	  te	  beginnen	  met	  een	  goed	  verkeersplan	  voor	  het	  
hele	  terrein.	  De	  ontsluiting	  van	  dit	  gebied,	  vanuit	  de	  Nachtegaallaan	  en	  de	  
Tongelresestraat	  en	  de	  mogelijke	  routing	  over	  het	  gebied	  zelf,	  wordt	  een	  stuk	  beter	  
te	  realiseren	  wanneer	  de	  verschillende	  gebiedsdelen	  als	  een	  geheel	  worden	  her-‐
ontwikkeld.	  

• Het	  DAF-‐museum	  heeft	  recht	  op	  ruimte	  (ook	  in	  de	  toekomst)	  en	  behoefte	  aan	  een	  
nieuwe,	  hoogwaardige	  aanpassing	  van	  de	  gevels	  rondom	  de	  grote	  doos…	  

• Tot	  slot	  vraagt	  de	  Werkgroep	  zich	  kritisch	  af,	  waarom	  voor	  het	  ene	  deelproject	  NRE	  
terrein	  Marktdeel	  allerlei	  stedenbouwkundige	  kaders,	  richtlijnen,	  regels	  worden	  
losgelaten	  en	  wij	  ‘Utopisch	  moeten	  ontwikkelen’,	  terwijl	  aanpalend	  Wooninc	  met	  het	  
project	  Picuskade	  zich	  strak	  dient	  te	  houden	  aan	  allerlei	  kaders,	  richtlijnen	  en	  
beperkingen,	  terwijl	  de	  Werkgroep	  van	  mening	  is	  dat	  het	  één	  stedelijk	  gebied	  is.	  Eén	  
groot	  terrein	  met	  oude	  vervallen	  gebouwen,	  het	  museum	  en	  NRE	  gebouw	  natuurlijk	  
daargelaten.	  “Eindhoven	  denk	  groter!	  Ontwikkel	  niet	  middels	  een	  postzegelstrategie.	  
Postzegels	  zijn	  namelijk	  oude	  economie...”	  

	  
Peter	  Struik	  en	  Martijn	  van	  Grunsven	  


