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Stein heeft EHVXL uitgenodigd te reageren op de nieuwste versie van het 
voorlopig ontwerp d.d. 23 december 2021. In september 2020 hebben we al 
feedback gegeven op het destijds gepresenteerde schetsontwerp. We zijn er erg 
over te spreken dat onze feedback ter harte genomen is, maar hebben ten aanzien 
van het voorliggende ontwerp nog wel vragen en opmerkingen. Deze vragen en 
opmerkingen hebben we opgesplitst in een hoofdstuk over het ontwerp van de 
woontoren en een hoofdstuk over het groenontwerp.

Ontwerp woontoren
Om met het belangrijkste van elke woontoren te beginnen: de woningen. We 
vinden het een interessante keuze om voor alle woonlagen dezelfde plattegrond te
gebruiken. Het mengen van verschillende type woningen, zowel sociale huur als 
vrijesectorwoningen op elke verdieping, juichen we toe. Het ontbreken van 
penthouses laat zien hoe Stein van De Nieuwe Eindhoven een toegankelijke 
woontoren probeert te maken voor alle Eindhovenaren. Onze complimenten.

Graag staan we nog wel wat uitgebreider stil bij de materialisering, het volume, en 
de sokkel/plint van de toren.

Materialisering
De toegevoegde textuur aan de gevel is ons inziens de meest in het oog 
springende verandering aan eerdere voorontwerpen. Het is een wijziging die wij 
erg waarderen. De toren krijgt plots meer karakter. We plaatsen echter wel een 
kanttekening bij de hoeveelheid verschillende soorten textuur die in de plint terug 
te vinden zijn. In figuur 1 tellen wij in totaal vijf verschillende soorten, waarbij 
textuur 1 in de figuur weinig aansluiting zoekt met de overige texturen. Voor ons 
komt dit ietwat rommelig over en we raden aan hier nader naar te kijken.

De andere grote wijziging in het ontwerp is dat de toren van kleur veranderd is. We
zijn erg te spreken over het rood gepigmenteerd prefab beton zoals getoond in de
impressies. Het is voor ons echter onduidelijk hoe dit in werkelijkheid uitpakt. 
Gepigmenteerd prefab beton brengt, zoals te zien bij woontoren Haasje Over, het 
risico van nadrukkelijk aanwezige kleurverschillen met zich mee. Ook is ons nog niet
helder hoe erg het gepigmenteerd beton over de tijd heen verkleurt. Het zou 
enorm afbreuk doen aan het ontwerp als dit soort kleurverschillen bij De Nieuwe 
Eindhoven ook aanwezig zullen zijn. Kunnen jullie ons hierin geruststelling bieden?

Verder is het goed om te horen dat er aandacht wordt besteed aan het zo veel 
mogelijk wegwerken van de prefab-naden. Worden over dit soort details ook 
bindende afspraken gemaakt met de gemeente?



Volume
We zijn tevreden over de verhoudingen van het volume. Het geheel is in balans en 
we zijn tevreden over de hoogte, ook al wordt het volledige ontwikkelpotentieel 
niet benut. We zijn erg te spreken over de afgeronde hoeken en het commitment 
van Stein om het gekromde glas van de impressies ook daadwerkelijk te realiseren.

Het verdwijnen van de verspringende gevelbanden en unieke kroon, waarbij de 
toren als het ware “oploste in de lucht”, begrijpen we gedeeltelijk. De redenering 
vanuit de commissie ruimtelijke kwaliteit was dat deze architectonische toevoeging 
te veel werd in combinatie met de andere elementen van het vorige ontwerp. In 
plaats daarvan is nu gekozen voor een toren aus einem Guss. Deze stijl brengt 
inderdaad meer rust in het ontwerp, maar een unieke kroon is hiermee wel verloren
gegaan. We zouden willen oproepen om toch te kijken of er meer mogelijk is met 
de kroon dan alleen afsluiten met een hogere verdieping. Als kers op de taart zou 
bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar het toevoegen van subtiele lichtkunst 
op de bovenste etage die samenhangt met de geplande belichting van de sokkel. 
Voor inspiratie van lichtkunst in de kroon zou naar Onyx gekeken kunnen worden.

Figuur 1. In de plint zijn in totaal vijf verschillende texturen te identificeren.



Sokkel/plint
We zijn erg enthousiast over de vloeiende overgang van de sokkel naar het 
woongedeelte. Wellicht dat de kromming beter geaccentueerd kan worden. Dat 
zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van extra textuur, kleur, of belichting. We 
hopen in ieder geval dat in volgende ontwerp-iteraties de kromming over de 
gehele onderkant gewaarborgd blijft. Verder zijn we benieuwd hoe het 
spiegelende effect van het plafond boven de sokkel gaat werken. Is hier een studie 
naar gedaan? Zijn er al voorbeelden op andere locaties te zien?

In onze eerdere feedback gaven we mee dat de levendigheid in de plint van De 
Nieuwe Eindhoven ons zorgen baarde. De Vestdijk wordt langzaamaan een 
prettige stadsboulevard en kan meer levendigheid gebruiken. We zijn blij om te 
zien dat deze feedback serieus is opgepakt door middel van de toevoeging van 
twee collectieve balkons. In de impressies zien we volle balkons, maar onze 
ervaring leert dat een gemeenschappelijke ruimte vaak alleen wordt gebruikt als 
het programma er ook voor geschikt is. De levendigheid van de plint valt of staat 
nu met de levendigheid van de balkons in dit ontwerp. Hoe wordt ervoor gezorgd 
dat deze gemeenschappelijke ruimtes levendig genoeg blijven? En als de 
gemeenschappelijke ruimte minder tot niet wordt gebruikt, hoe wordt er dan voor 
gezorgd dat de sokkel nog steeds aantrekkelijk blijft? Is er een intentie om de 
collectieve ruimtes te verhuren? Een mogelijkheid zou kunnen zijn om ze alsnog in 
te zetten als horecagelegenheid, in het geval dat deze balkons niet tot weinig 
gebruikt worden. Hier dient dan wel vooraf rekening mee gehouden te worden in 
het ontwerp.

Groenontwerp
De Nieuwe Eindhoven is het eerste project binnen de verdichtingsvisie binnenstad 
dat moet voldoen aan de harde eis van 8 vierkante meter groen per woning. We 
vinden het een mooie insteek om dit groen op maaiveld te realiseren, zodat het 
door passanten kan worden ervaren. Het voegt echt waarde toe aan het gebied, 
maar we willen Stein en DELVA nogmaals benadrukken welke zorgen wij hebben bij
het huidige groenontwerp. Wellicht kan DELVA deze zorgen voor ons wegnemen.

Algemeen
De beplanting komt onder een overkapping (gevormd door de toren) te staan. Aan
de reeds bebouwde zijde wordt de beplanting zelfs volledig omsloten aan de 
zijkanten en bovenkant (zie ook figuur 2). Hierdoor wordt het in het donker, 
wanneer hier geen mensen zijn, een sociaal onveilig stukje groen. Groen draagt 
veel bij aan de stad, maar in het donker heeft het qua sociale veiligheid een 
averechts effect. 



Mitigerende maatregelen die wij voorstellen zijn:
 Realiseer een doorkijk vanuit de Vestdijk naar het steegje van Pathé door 

het groen: geen kronkelende paadjes waardoor stukken tuin uit het zicht 
onttrokken worden.

 Licht het groen goed aan: niet alleen de onderkant van het gebouw moet 
worden verlicht, maar zeker ook de beplanting.

Op slide 28 van de met ons gedeelde presentatie d.d. 23 december 2021 staat het 
groene dak als optioneel vermeld. Kunnen jullie toelichten waarom dit optioneel is?
Volgens de getoonde berekeningen halen jullie de door de gemeente geëiste 
1.440 vierkante meter groen niet zonder daktuin. Zijn jullie aan het verkennen om 
dit groen elders te realiseren of moet er nog een ander besluit worden genomen?

De wateropvang van het dak wordt gebruikt om water vast te houden voor 
bewatering van de daktuin en de stadstuin. Ons is op dit moment niet duidelijk in 
hoeverre deze wateropvang ook gebruikt gaat worden voor de bewatering van het 
groen op de balkons. Aangezien het aandeel groen op de balkons bijna een kwart 

Figuur 2. Het gebrek aan sociale controle is een punt van aandacht in het 
gedeelte tuin gesitueerd tussen de wand van hotel Little Grand en de sokkel.



van het totaal te realiseren groen omvat, lijkt het ons niet verstandig om het 
onderhoud en de bewatering volledig aan de bewoners over te laten.

Mondeling is gesproken over een voorzetgevel met groenbekleding die voor de 
wand van hotel Little Grand komt te staan. Wordt deze voorzetgevel bevestigd aan
de wand? Hoeveel afstand blijft er tussen de wand en de voorzetgevel over?

Levendigheid
In het hoofdstuk over de sokkel/plint en in onze feedback van medio september 
2020 hebben we al onze zorg geuit over het gebrek aan levendigheid op 
straatniveau. In het hoofdstuk over de sokkel/plint richtten we ons voornamelijk op 
de toegevoegde collectieve balkons, maar we staan ook graag nog even stil bij de 
levendigheid in de tuin zelf.

We maken ons namelijk nog steeds zorgen of het gebrek aan programmering op 
maaiveld niet alsnog problematisch gaat worden. Stein gaat er op dit moment 
vanuit dat de verblijfskwaliteit de levendigheid gaat toevoegen in het gebied. Maar
wat maakt het dat men naar de tuin van De Nieuwe Eindhoven zal gaan in plaats 
van het stadsbos bij het VDMA-terrein? Of verwachten jullie voornamelijk 
passanten die hier zullen verblijven en levendigheid bieden?

In september 2020 spraken we tevens onze zorg uit over de levendigheid in de 
steeg tussen De Nieuwe Eindhoven en Pathé. Aan deze situatie lijkt in het 
voorliggende ontwerp niets gewijzigd te zijn. We snappen dat een collectief balkon
op deze zijde geen meerwaarde biedt voor de bewoners en hebben er begrip voor
dat dit balkon daarom niet is opgenomen in het ontwerp. De levendigheid in de 
steeg blijft door het uitblijven van een oplossing echter een punt van zorg voor ons.

Eigendom en beheer
De stadstuin lijkt een prettige plek te worden om te verblijven en doorheen te 
wandelen. Hoe wordt ervoor gezorgd dat dit zo blijft? Wanneer er beschutting is 
door groen en het een donker stukje kan worden, bestaat de kans dat de stadstuin 
een verblijfplaats voor hangjongeren, zwervers etc. wordt. Er moet dus meer 
worden nagedacht over hoe de tuin een positief effect heeft op de omgeving, niet 
alleen overdag maar ook ‘s nachts.

Wanneer onverhoopt toch verloedering toeslaat, is het voor de eigenaar makkelijk 
om ervoor te kiezen het gebied af te sluiten van de openbare ruimte. We hebben 
bij de gemeente Eindhoven enkele vragen uitgezet over het openbare karakter van
de stadstuin. Tot onze vreugd blijkt dat in de anterieure overeenkomst is 
vastgelegd dat de stadstuin altijd volledig openbaar toegankelijk blijft en het 



openbare karakter altijd gewaarborgd blijft. We zijn erg blij dit te horen, aangezien 
de tuin zo’n integraal onderdeel van het ontwerp is.

Kunnen jullie ons meer toelichting geven of deze afspraak met betrekking tot de 
openbare ruimte onderdeel is van het opgenomen kettingbeding? Alleen op deze 
manier kunnen we borgen dat over honderd jaar de toren nog steeds dienst doet 
voor waar het nu voor is ontworpen.

Samenvattend
Wij zien grote stappen in de juiste richting vergeleken met het eerder 
gepresenteerde schetsontwerp. De Nieuwe Eindhoven kan ontzettend veel waarde
kan toevoegen aan de stad, zowel in het aantal en type woningen, de architectuur, 
en de stadstuin. Onze voornaamste zorg, over het openbare karakter van de 
stadstuin, is gelukkig grotendeels weggenomen door antwoorden van de 
gemeente. Onze zorgen op het gebied van sociale veiligheid van de tuin en 
levendigheid in de plint zijn echter nog dermate groot dat we nog niet volledig 
onze zegen kunnen uitspreken.

We wensen alle betrokken partijen nog veel succes met de verdere uitwerking van 
de plannen. Uiteraard lichten we graag onze reactie verder mondeling toe wanneer
dat wenselijk is en zien graag een schriftelijke reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Rutger Rauws, namens werkgroep De Nieuwe Eindhoven
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