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‘Indrukwekkende skyline zou
goed passen bij Eindhoven’

Michel Theeuwen
m.theeuwen@ed.nl
Eindhoven

De negen leden van EHV
XXL delen ‘een passie
voor hoge gebouwen’,
zeggen Sebastiaan Bak-
ker en Rutger Rauws.

,,Mijn hart gaat sneller kloppen van
hoogbouw”, zegt Bakker. ,,Als je Rot-
terdam nadert, dan zie je dat dat een
grote stad is. Eindhoven, met de
tweede economie van Nederland,
hoort ook een indrukwekkende sky-
line te hebben, zegt mijn gevoel.”

Voor Rauws, masterstudent com-
puterwetenschappen aan de TU/e, is
het meer een optelsom van argu-
menten die maken dat hij mede aan
de basis stond van EHV XXL. ,,Ik
word enthousiast van de manier
waarop Eindhoven groeit en bloeit.
Die groei trekt heel veel mensen aan,
die gehuisvest moeten worden. Dat
kan niet in allemaal huisjes met
tuintjes. Hoogbouw is daarvoor
noodzakelijk.” En wel in de binnen-
stad, bij de voorzieningen en het
openbaar vervoer, waar het gebeurt.
,,Dat je dat ook in de zogenaamde
Eindhovense laag, vijf of zes hoog,
kan doen, is een misvatting, dat kan
niet. In Eindhoven zou je dan eerst
meer dan de halve bestaande stad
moeten slopen om ruimte te maken”,
aldus Bakker. 

Goed ontwerp
En hoe hoog mag het dan wel zijn
van EVH XXL? ,,Het gaat niet om de
precieze hoogte. Voor veel mensen is
vijftig meter al hoog en in Nuenen is
alles boven vier bouwlagen tot onge-
wenste hoogbouw verklaard. Het
gaat om een goed ontwerp: er zijn
ook veel lelijke torens van zeventig
meter gebouwd”, aldus Bakker. Wel
constateren ze dat gebouwen boven
de zeventig meter aan veel strengere
eisen zijn gebonden, bijvoorbeeld
voor de brandveiligheid. Dan is het
handiger om 160 meter te bouwen
om dat weer te bekostigen. ,,Want
ontwikkelaars bouwen natuurlijk
niet voor het goede doel, die willen er
wel aan verdienen en dat mag ook.
Bovendien kan van dat geld ook de
onderste bouwlaag levendig gehou-
den worden”, aldus Rauws. Uitschie-
ters naar 160 meter of eventueel ho-

ger als er een goed plan is, zijn wel
nodig: ,,Anders krijg je een muur van
torens van zeventig meter in de stad.
Het worden natuurlijk niet allemaal
gekke torens  zoals Winy Maas (ste-
denbouwkundige, architect en su-
pervisor over bouwplannen in het
centrum, red.) heeft getekend.”

De leden van EHV XXL hebben
uiteenlopende beroepen: een archi-
tect, maar ook een groenbeheerder,
een ontwerper, een vliegtuigbouwer.
,,We vertegenwoordigen denk ik een
brede groep mensen met passie voor
de ontwikkelingen in de stad. Hoog-
bouw hoort daar bij”, zegt Bakker,
zelf eigenaar van een bedrijf in
groene daken. Het gezelschap wil dan

ook graag het geluid vóór hoogbouw
laten horen. ,,Nu krijgen tegenstan-
ders veel aandacht, die met kracht-
termen als ‘Dubai aan de Dommel’
en ‘grijze betonnen torens’ beelden
oproepen van een stad die overstelpt
wordt met hoogbouw. Wij willen
graag laten zien dat een grote groep
Eindhovenaren voor góede hoog-
bouw is. We zoeken nog een manier
om te laten zien dat er wel degelijk
draagvlak voor is. EHV XXL bestaat
pas net, maar krijgt heel veel posi-
tieve reacties binnen”, aldus Rauws. 

Hoogbouw helpt bovendien om
alle andere problemen van de stad
beter aan te pakken, daar zijn de twee
van overtuigd. Zo blijft er daardoor
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meer ruimte voor groen en langzaam
verkeer in de binnenstad, die ook
goed bereikbaar is met openbaar ver-
voer. En er kan ook plaats zijn
voor sociale woningbouw. De extra
inwoners helpen om de voorzienin-
gen in de onderste etages levendig en
op peil te houden. Daar kunnen be-
woners elkaar ontmoeten, om te
voorkomen dat ze als los zand ver-
eenzamen in de woontorens. ,,Het
mag dan wel stil zijn op de verdie-
ping in de woontoren, maar dan is er
op straatniveau wel van alles te
doen”, redeneert Bakker. 

Karikatuur
,,De bouwers zullen moeten bijdra-
gen aan de oplossing van die proble-
men, dat moet de gemeente eisen.
Dat kan ook, want ze willen nu graag
bouwen in Eindhoven”, zegt Bakker.
Rauws voegt daaraan toe dat in de
eerste verdichtingsvisie ook heel veel
goede aanzetten zijn gegeven. ,,Want
die visie kreeg veel kritiek, maar daar
staat echt niet in dat we de stad vol
moeten plempen met hoogbouw, dat
is een karikatuur van het stuk”, vult
Bakker aan.  Het spijt de twee dat de
discussie over hoogbouw is uitge-
steld, want ze willen vooruit.  

EHV XXL gaat graag de discussie
aan met bijvoorbeeld de huidige be-

woners van de binnenstad, die niet
‘het alleenrecht hebben op een me-
ning over nieuwe gebouwen’, zeggen
ze. En met de Henri van Abbestich-
ting, die tegen hoogbouw in de bin-
nenstad is, als die historische zicht-
lijnen en structuren aantast. Rauws
heeft als vrijwilliger bij Eindhoven in
Beeld, de organisatie die de historie
van de stad in beeld brengt, wel iets
met de historie van Eindhoven. ,,De
sloop van het oude stadhuis aan de
Rechtestraat ligt hier nog vers in het
geheugen, net als het Cityplan dat
veel wilde slopen. Maar nu willen we
helemaal niet slopen; plannen ver-
sterken juist de binnenstad en histo-
rische gebouwen. Kijk naar het plan
voor VDMA waar de oude luciferfa-
briek en de zusterflat juist bewaard
blijven dankzij hoogbouw.” 

,,De zichtlijnen op de Catharina-
kerk zullen hier en daar misschien
wel verdwijnen. Maar bij hoogbouw
kun je ook nieuwe lijnen toevoegen.
Zoals op het Stadhuisplein; daar is de
kerk nu ook helemaal niet te zien”,
aldus Bakker. Hij wijst ook op het
contrast tussen het oude Philips-fa-
briekje aan de Emmasingel en de
‘nieuwe’ fabrieken ertegenover. Dat
soort contrasten kunnen juist de be-
staande Eindhovense laag versterken,
denkt EHV XXL.

EHV XXL wil graag
meer hoogbouw in
de stad. ,,Maar we
zeggen niet ‘plemp
de stad maar vol met
torens van 160
meter’. We willen
graag de dialoog
aangaan.”
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We willen helemaal
niet slopen, plannen
versterken juist de
binnenstad
– Rutger Rauws


