
Eindhoven, 31 december 2012. 
Beste Mary, Mary-Ann, Marianne en René, 
 
Op de laatste dag van 2012 stuur ik jullie deze, beetje lange, mail.  
Dit doe ik, omdat 2013 van start gaat, een jaar dat voor ons allemaal belangrijk gaat worden. 
We gaan beginnen met het realiseren van nieuwe dromen op nog niet gebaande wegen in 
een gebiedsdeel met belangrijke historische waarden voor Eindhoven.  
 
Voor de beide wethouders die ik dit jaar niet heb ontmoet, stel ik mij kort voor. Mijn naam is 
Peter Struik, voorzitter van de Werkgroep Picuskade/NRE vanuit de Buurtvereniging 
Villapark en omgeving. Deze Werkgroep heeft zich de afgelopen zeven maanden ingezet 
voor integrale gebiedsontwikkeling van de stadsdelen Picuskade/NRE-terrein, het 
Eindhovens Kanaal, het Havenkwartier en Mariënhage.  
 
Als Werkgroep bekijken wij ieder idee, (schets)ontwikkeling vanuit samenhangend 
perspectief; alle ideeën proberen wij, indien noodzakelijk, aan te vullen of van kritische 
kanttekeningen te voorzien. Om zo de leefbare stad voor morgen, maar ook over 5, 10, 20 
en 40 jaar dynamisch duurzaam versterkend te laten zijn.   
 
Op de gebiedsdelen Picuskade, inclusief een deel van het Eindhovens Kanaal, het NRE-
terrein Gemeentelijkdeel en NRE-terrein Marktdeel, zullen in 2013 en de daarop volgende 
jaren, deels onomkeerbare veranderingen gaan plaatsvinden, die spannend zijn. Wij zien dit 
proces positief tegemoet en willen daarin een actief participerende rol spelen. 
 
Als direct belanghebbende buren zien wij dat o.a. vanuit de Gemeente ontwikkelingen 
worden voorbereid, die voor ons van direct belang zijn. Nadat de toekomstige 
gebiedstransformaties zijn uitgevoerd en wij samen met onze nieuwe buren verder moeten, 
is richting geven aan deze toekomstige leefbaarheid van dit woon-, leef- en verblijfsgebied, in 
dit stadium van de te maken keuzes, van strategisch belang.  
Ook daarom zijn wij tevreden met de samenwerking die wij hierin hebben gevonden met 
Marianne Willemsen ten aanzien van de verandering die voor het NRE terrein Marktdeel 
plaatsvindt. 
 
Het gewenste einddoel dat door de buurt is geformuleerd op de bovenstaande 
gebiedsverandering die wij gaan ervaren, is als volgt geformuleerd. “Wij willen een leefbare 
nieuwe buurt, binnen de wijk Villapark en aanpalende omgeving, die de komende 
decennia waarde toevoegt voor Eindhoven en extra positieve uitstraling geeft aan de 
ambities van deze bewoners en de stad, richting de toekomst.” 
 
Daarnaast hebben wij een aantal risico’s benoemd, die wij graag met jullie delen.  
Vanuit een gevoelsmatig Eindhovens gezamenlijk belang dat wij hierin delen. 
Voor een aantal risico’s of knelpunten hebben wij oplossingen aangedragen, andere 
mogelijke risico’s kun je beter bespreken dan uitputtend op papier te willen zetten. 
 
De risico’s en knelpunten die wij hebben vastgesteld: 

1. Mogelijk gebrekkige / onlogische wegontsluitingen en toekomstige 
parkeerproblemen.  
Afhankelijk van de definitieve stedenbouwkundige setting van het totale gebiedsdeel, 
zien wij hierin een aantal inrichting - en oplossingsmogelijkheden.  
Een korte termijn bedreiging, zien wij in het opstarten van het NRE gebouw voor de 
ambtenaren, waarbij onvoldoende parkeervoorzieningen zullen zijn in relatie tot de 
grondsaneringen / bouwactiviteiten, dan wel de aanvoer van verkeer door de 
woonwijk (Lakerstraat) mede als gevolg van de vernieuwing van de Parklaan. 

2. Onvoldoende regie door de Gemeente op het veranderproces en de 
deelprojectinvullingen. Deelprojecten, (deel)belangen leiden mogelijk tot 



goedbedoelde (deel)oplossingen die elkaar bijten en niet versterken. Er is nu nog 
geen eindregisseur, eindredactie die het overzicht bewaakt. De totaal regie om je 
doelen te bewaken, kwaliteit van eind geleverde producten en gebruikte eindsituaties 
te toetsen, het voortgangsproces te bewaken, is van groot belang, om te komen tot 
een sterke integrale eenheid. Juiste opleveringen van de projectdelen betekent 
automatisch ook een goede nieuwe start situatie voor de buurt. 

3. Verlies van historische waarden en gebouwen bij totaal vormvrije invulling.  
Wij gaan er vanuit dat alle oudere gebouwen gespaard blijven en zoveel als mogelijk 
in stijl worden gerenoveerd met onderscheidend vormvrije invulling. Dat deze 
vormvrije invulling behalve architecten, die willen komen kijken en lokt vinden wij 
belangrijk. Belangrijker vinden wij echter dat dit ook allerlei andere bezoekers naar 
Eindhoven haalt om te kunnen genieten van deze  “New Remake Eindhoven”. 

4. Onvoldoende oppervlak en invulling aan ruimte voor openbare verblijfsruimten 
zoals parkgroen, water, spe(e)l(sport)ruimte.  
De trend van dichtbij recreëren, duurzaam en vaak langer te verblijven in en rondom 
je woning zorgt voor kwalitatieve collectieve verblijfsvoorzieningen. Hier wordt tot op 
heden nog niet over gesproken en dit wordt vaak als een kostenpost gezien. Juist in 
deze voorzieningen kan Eindhoven een onderscheidende propositie opbouwen, wat 
het succes van de integrale gebiedsinrichting blijvend zal versterken. 

5. Onsamenhangende bouw en functie invulling. 
Om een samenhangende invulling te geven aan het NRE terrein Marktdeel, is al een 
spannend proces, maar zeer kansrijk en uniek. De tegengestelde spanning zit hem 
volgens de Werkgroep meer in het totaal van de drie gebiedsdelen (Picuskade, NRE 
terrein Gemeentelijkdeel en NRE terrein Marktdeel) en daar waar de delen elkaar 
raken. Als buurt zien wij concreet de volgende functies niet aansluiten / 
spanningsvelden ontstaan. 
A.) De hoogte en massabebouwing van Wooninc aan de Picuskade die de directe 

omgeving gaat detoneren en het gebied en uitstraling meervoudig ‘verloederd’. 
B.) Het onvoldoende verwerken van de verschillende sociale woonfuncties, waardoor 

het risico van sociale cohesie onvoldoende is en de diversiteit met de overige 
woonomgeving wordt ondergraven. 

C.) Het verdwijnen van het DAF museum in de plintbebouwing ondanks de 
nieuwbouw, zodat er geen open beeldaansluiting wordt gerealiseerd met het NRE 
terrein en het openbare publieksgebied, de creatieve wijk, op basis van de laatste 
tekeningen van Wooninc. 

D.) Geen integrale verkeer-, ontsluiting en parkeerstrategie in het licht van de 
deelprojecten. 

E.) Een onderbroken kade – gevelbeeld voor het Eindhovens Kanaal tussen het NRE 
terrein Gemeentelijkdeel en het plan Picuskade. Dit  als gevolg van het niet 
bouwen van een woontoren op het NRE terrein Gemeentelijkdeel. 

 
De punten A tot en met E kunnen volgens de Werkgroep worden opgelost, door een 
tussenstap te maken in het ontwikkelproces dat nu wordt doorlopen. 
 
Dit vraagt alleen meer van de Gemeente, Wooninc en de nieuwe bewoners van het 
NRE Marktdeel. Door anders te luisteren, zaken stapsgewijs uit te ontwikkelen, 
zakelijk moed te tonen en vast te houden aan een visie en uiteindelijk deze 
projecthandschoenen voor een langere periode gezamenlijk op te pakken. 
  

  



Samengevat heeft de Werkgroep een volgend oplossingsbeeld voor ogen.  
 

• Wooninc vlakt de hoogbouw af tot maximaal 6 lagen en plaatst een extra nieuw 
gebouw op de kop van het NRE terrein Gemeentelijkdeel. Dit gebeurt met 
instemming van de Gemeente, bijvoorbeeld een ronde woontoren, gelijk aan de 
vroegere gascilinders.  

• Deze gewijzigde bouw leidt er toe dat de kanaalzijde meer hoog groen blijft. De 
nieuwe bebouwingslijn ligt deels achter de Picuskade. 

• In overleg tussen Gemeente, Wooninc en de nieuwe gebruikers van het NRE terrein 
Marktdeel wordt daarnaast verder 1 integrale parkeergarage gerealiseerd. Dit kan zijn 
onder het Eindhovens Kanaal (slimme logistiek, meervoudig oppervlak gebruik), 
onder de grond van het terrein Picuskade of bovenop Gebouw 3 van de Gemeente. 

• Tot slot…. Gebouw 3 kan een sleutelfunctie vervullen indien de Gemeente te ruim in 
haar m2 huisvesting jasje zit. Dit gebouw kan dan ook deels worden gebruikt voor 
sociale wooneenheden van Wooninc.  

• De verbinding tussen de verschillende deelprojecten wordt versterkt en Wooninc 
haalt hierdoor toch het aantal eenheden uit haar oorspronkelijke concept en Gebouw 
3 dat door partijen gezamenlijk wordt gerenoveerd. 

 
Het bovenstaande zal er toe leiden dat ook de financiële risico’s voor de verschillende 
partijen (op korte en lange termijn) beter en duurzaam zijn geborgd, door van begin af aan 
samen te werken in zo’n complex te ontwikkelingstraject. 
 
Wij hopen met het bovenstaande een constructieve bijdrage te leveren, door helder duidelijk 
te maken hoe wij denken de verschillende bouw-, project- en leefbaarheidsrisico’s 
gezamenlijk kunnen ombuigen in nieuwe energie: NRE, Nieuw Realistisch Eindhoven. Wij 
zijn altijd bereikbaar om ook in 2013 met elkaar verder te praten. 
Daarnaast hopen wij dat er veel inschrijvingen voor het NRE Marktdeel zijn binnengekomen, 
zodat er vaart kan worden gezet in het realiseren van een dit mooie stukje Nieuw Realistisch 
Eindhoven. 
Voor nu en straks allemaal een fijn Oud & Nieuw toegewenst en een gezond 2013. 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Struik 
Voorzitter Werkgroep Picuskade/NRE (Buurtvereniging Villapark) 


