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Zeeland staat op zijn achter-
ste benen, het voelt zich
ernstig tekort gedaan door

het kabinet en eist compensatie,
omdat de marinierskazerne niet
van Doorn naar Vlissingen ver-
huist. De teleurstelling is net zo
groot als de woede, maar had
staatssecretaris Barbara Visser
(VVD) een andere keuze?
Het kabinet wilde Zeeland in 2012
compenseren voor het verlies van
1.600 banen door het vertrek van
rijksdiensten uit de provincie. Het
idee dat 1.800 mariniers – vaak met
gezinnen – zonder morren zouden
verhuizen van het midden van het
land naar Zeeland was naïef. De
vaak werkende partners van de
mariniers zouden hun baan moe-
ten opzeggen en hun sociale net-
werk verliezen. Dat sociale net-
werk is belangrijk omdat mari-

niers vaak
voor langere
periodes van
huis zijn. De
mariniers
kunnen niet
gedwongen
worden om te
verhuizen en
in een tijd
van krapte op
de arbeids-
markt zijn er
alternatieven
in overvloed.
Als dan ook
nog eens de
leiding van
het korps
weinig en-

thousiasme kan opbrengen voor
de oefenmogelijkheden in Zee-
land wordt het al gauw trekken
aan een dood paard.
Wat Visser en het kabinet verwe-
ten kan worden is slechte commu-
nicatie. Nu voelen de Zeeuwen
zich – met recht – aan het lijntje
gehouden, al moeten zij door het
getreuzel in de afgelopen acht jaar
toch ook hun twijfels hebben ge-
had over de komst van de mari-
niers. Dat toegeven zou echter ten
koste gaan van de geëiste
compensatie. 

Chris Paulussen      
Hoofd opinie
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Zeeuwen
moeten de
bui hebben
zien hangen

Je kunt
mariniers
en hun
partners
niet
dwingen
om in
Zeeland
te wonen 

Stad als Eindhoven heeft
behoefte aan iconen

Robert de Greef

Er wordt volop gepraat over
hoogbouw in Eindhoven.
Inmiddels weten we, dat er

van dit fenomeen altijd een vaste
kern ‘tegenstanders’ is. Dat zijn
naast direct omwonenden vaak
ook conservatieven die vanuit een
bepaald (historisch) sentiment de
ontwikkeling van de stad het
liefst volledig bevriezen. Dat is
jammer, want juist ontwikkeling
en nieuwbouw heeft Eindhoven
de identiteit gegeven waar we
met zijn allen zo trots op zijn. 

En nee, niet alle nieuwbouw –
zowel hoogbouw als laagbouw –
is een goede ontwikkeling ge-
weest, maar dat zat hem meestal
niet in de ontwikkeling an sich,
maar in de positionering, de uit-
werking en het materiaalgebruik
van deze gebouwen.

Een veel gehoord argument bij
binnenstedelijke ontwikkeling is
dat de échte Eindhovenaar de stad
niet meer herkent of dat er niet
gebouwd wordt voor de gewone
Eindhovenaar. Dan denk ik altijd
bij mijzelf; wie is die echte Eind-
hovenaar? Ik ben geboren, geto-
gen en woonachtig in Eindhoven.
Maakt mij dit een echte Eindho-
venaar? Wie ben ik om mijzelf dit
stempel te geven en een andere
bewoner daarmee te degraderen
tot geen echte Eindhovenaar, of
een minder echte Eindhovenaar?
Voor mij is Eindhoven een di-
verse stad, zowel in bebouwing
als in mensen. De stad is van en
voor iedereen. Voor jong, oud, rijk
of arm, voor de expat, import, stu-
dent of vluchteling. Het zijn voor
mij allemaal échte Eindhovena-
ren!

Het lijkt erop dat het hier gaat
om gevoelens van mensen die er-
gens anders over gaan dan enkel
een discussie over hoogbouw in
de stad. Het is jammer dat onge-
fundeerde sentimenten dan vaak
aan het licht komen en niet de in-
houdelijke discussie de boven-
toon voert. Neem nu het Stad-
huisplein als voorbeeld. Door
Winy Maas  – architect, steden-
bouwkundige en door de ge-
meente Eindhoven aangetrokken
als supervisor – gebombardeerd

tot nieuwe hoogbouw-hotspot.
Een toren van maar liefst 160 me-
ter hoog zou er moeten verschij-
nen. Ja, dat is voor sommigen ze-
ker even schrikken. Direct wor-
den er negatieve standpunten
over hoogtes ingenomen, zonder
ook maar even buiten het eigen
sentiment te denken. Een gefun-
deerde discussie wordt dus niet
gevoerd. Namelijk dat het huidige
Stadhuisplein een verschrikking
is. En dat een hoogbouwensemble
rondom dit plein, mits passend
uitgevoerd, een enorme positieve
impuls kan geven aan de leven-
digheid van de stad.

Historie
Hoogbouw nabij historische laag-
bouw wordt vaker als onwenselijk
benoemd. Als liefhebber van de
Eindhovense historie weet ik
maar al te goed hoe belangrijk de
nog schaars aanwezige histori-
sche bebouwing is voor de bele-
ving van de stad. Echter, als het
om nieuwbouw gaat juich ik con-
trast juist toe. Een voorbeeld is
het nieuwbouwproject Hartje
New York in het Philipsdorp. Een
glazen toren net achter een histo-
risch rijtje arbeiderswoningen.
Was de toren vijftig meter lager
geweest en in bijpassende bak-
steen uitgevoerd, dan was het een
flauw compromis geworden. Nu

vormt het een modern ensemble
waarbij de kwaliteit van de lage
arbeiderswijk juist wordt bena-
drukt. Het accentueren van ver-
schillen tussen de historische laag
en de moderne hoogbouwlaag
draagt dus juist bij aan beleving
en herkenbaarheid, zonder af-
breuk te doen aan de geschiedenis
van de stad.

Recent werd aangekondigd dat
de publicatie van de nieuwe
hoogbouwvisie wordt uitgesteld.
Er zou kritiek zijn gekomen op de
aangewezen XXL- en XL-locaties.
Dat zijn locaties waar hoogbouw
tot respectievelijk 160 meter en
105 meter hoog gebouwd mag
worden. Waar komt die kritiek
dan vandaan, vroeg ik me af. We
hebben twintig jaar geleden al ‘ja’
gezegd tegen hoogbouw in de
oude binnenstad – zoals de Re-
gent, de Admirant en de Vesteda-
toren. En we weten allemaal hoe
graag we pronken met onze wel-
iswaar bescheiden skyline. De

Admirant staat zelfs pal naast het
grootste historische laagbouw -
icoon van de stad; het oude Phi-
lipsfabriekje. Volgens mij is er
niemand die zich daaraan stoort.
Sterker nog, de Emmasingel is
misschien wel de meest gefoto-
grafeerde plek van Eindhoven.
Ook het bouwproject District-E
kent overwegend positieve reac-
ties. Dus de koers is al ingezet, de
stad heeft al bepaald.

Hoogbouw is en blijft een ken-
merkende bouwlaag in Eindho-
ven. De bekendste gebouwen van
de stad (Lichttoren, Witte Dame,
Bruine Heer) stonden ooit in
schril contrast met de historische
laagbouw. Nu worden deze ge-
bouwen gewaardeerd omdat zij
zich onderscheiden. 

We zijn het aan onze stad ver-
plicht om nieuwe iconen toe te
voegen en nieuwe lagen te ont-
wikkelen. Niet alleen omdat het
nodig is, maar ook omdat Eindho-
ven dit verdient. Zolang de dis-
cussie gevoerd wordt op basis van
inhoudelijke argumenten heb ik
het vertrouwen dat het goed
komt.

Robert de Greef is lid van
EHVXL, een platform dat zich
inzet voor kwalitatieve
grootstedelijke ontwikkelingen
in Eindhoven.

Discussie over
hoogbouw moet
niet op basis van
sentiment maar
van inhoudelijke
argumenten
worden gevoerd.

▲ Met de bouw van onder meer de Vestedatoren heeft Eindhoven jaren geleden al voor hoogbouw
gekozen. FOTO BERT JANSEN
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