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Projectteam

Visie

De ambities van Nieuw Bergen, Een eigentijds
en vooruitstrevend stadsdeel in het hart van
Eindhoven.

Een zichtbaar duurzame uitstraling
met internationale allure
energiezuinig!

energiezuinig!
gezond!

openbare ruimte!
gezond!

openbare ruimte!
Nieuw Bergen, een eigentijds en vooruitstrevend stadsdeel
met dorpse
gezond!
gezond!
duurzaam!
geborgenheid in het hart van Eindhoven. Een kwalitatief hoogwaardige
leefomgeving waar je wordt verrast door uitzonderlijke
architectuur en
design.
groen!
groen!
duurzaam!
Maar bovenal een plek waar duurzaamheid zichtbaar het uitgangspunt is.
groen!
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groen!

Nieuw Bergen

Een hypermoderne uitstraling met respect De mens centraal: De menselijke maat, plek voor
voor traditie. Nieuw Bergen is een uniek
iedereen, goed leven in een ontspannen omgeving,
stukje Eindhoven met internationale allure. veiligheid en sociale controle, ruimtelijke kwaliteit.
VERBINDEN IN ALLE OPZICHTEN
Mensen verbinden, niet alleen met elkaar
maar ook met de stad en de natuur.
Nieuw Bergen is de poort naar de groene
long van Eindhoven. Een aansprekende
en veilige route van en naar het centrum.
De auto is er slechts te gast. Grijs maakt
plaats voor hoogwaardig groen. En
openbaar parkeren wijkt voor duurzame
mobiliteit. Het is er rustig wonen.
Kinderen spelen er net zo veilig als op
hun schoolplein. Buren en passanten
ontmoet je in de pocketparks. En alles om
te genieten van het bruisende stadsleven
ligt binnen handbereik. Nieuw Bergen
draagt bij aan snellere verduurzaming van
de stad: er is zichtbaar plek voor groen,
voor daglicht, voor biodiversiteit, voor de
grote en de kleine beurs.

Positieve impact: stedelijke ambities, betrokkenheid

energiezuinig!

energiezuinig!

energiezuinig!

energiezuinig!

openbare ruimte!
gezond!

openbare ruimte!

openbare ruimte!
gezond!
duurzaam!

openbare ruimte!
duurzaam!

groen!
duurzaam!

duurzaam!

groen!

DE MENS CENTRAAL

POSITIEVE IMPACT

SLIMME OPLOSSINGEN

wijkverenigingen en buren, burgerparticipatie, co-creatie.
Slimme oplossingen: techniek en kennis, flexibiliteit,
toekomst, mobiliteit, verantwoord vervoer, hybride
woon-/werkvormen, Smart City, duurzaam.
Duurzame inpassing: groen, stadslandbouw,
biodiversiteit, gezondheid, CO2-neutraal, NOM,
waterretentie, The Natural Step, groendaken.
Verbinding maken: binnenstad en de omliggende
wijken, verbinden van groen, stepping stones, publiek
toegankelijk, fietsen en wandelen centraal,
stedelijke cultuur voor iedereen.
Innovatief design: kunst, kunstwerken, toparchitectuur,
iconische plek, internationale uitstraling, design in
combinatie met techniek, aantrekkingskracht.

DUURZAME INPASSING

VERBINDING MAKEN

INNOVATIEF DESIGN

Groenstructuren verbinden door middel van
een netwerk van groene steppingstones.

Stedenbouwkundig plan
Verbinden op drie niveaus

DE BUURT:
MEER LEVENDIGHEID EN DIVERSITEIT
Onze visie op Nieuw Bergen behelst
meer dan het plangebied alleen; ook de
directe omgeving wordt in de ambities
betrokken en profiteert mee van de
kwaliteitsimpuls. In de stedenbouwkundige
visie zijn de school en brandweerkazerne
zorgvuldig ingepast, en sluiten naadloos
aan bij de vergroening van het gebied. Het
brandweercomplex, parkeerterrein en het
tussengelegen hof zijn bij uitstek geschikt
als toekomstige, (groene) uitbreiding van
Nieuw Bergen. Het pand aan de Grote Berg
krijgt een upgrade waardoor de statuur
en levendigheid er gaan terugkeren. Onze
visie borduurt voort op de diversiteit van
de buurt, waarbij de menselijke maat een
uitgangspunt vormt. Nieuw Bergen geeft de
hele wijk een kwaliteitsimpuls.
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DE STAD:
EEN GROENER CENTRUM
Hoewel Eindhoven een groene stad is, doet
het centrumgebied anders vermoeden.
Groenstructuren uit de omgeving eindigen
rond het centrumgebied. Het project
anticipeert op een groener centrum waarin
straten, hoven en pleinen een netwerk van
groene ‘stepping stones’ vormen. Nieuw
Bergen sluit met een fijnmazig netwerk
van langzaamverkeer-routes aan op de
ecologische as die via de oevers van de
Dommel, het Anne Frank Plantsoen en
het Sint Catharina kerkhof het plangebied
bereikt. Een wandelroute door de groene
hoofstructuur, over het Sint Catharina
kerkhof door Nieuw Bergen en de Rungraaf
richting het centrum, is hiervan een
concreet voorbeeld.

1. Bestaande situatie
2. Verbindingen
3. Stedelijke mozaïek en herplaatsing kunst
4. Inpassing nieuwbouw en groen
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1.

2.

Nieuw Bergen

HET PLANGEBIED:
AUTOLUW EN BEGAANBAAR
Het gebied wordt ingericht volgens de principes van shared
space. Daarbij is de openbare ruimte gericht op aangenaam
verblijven en de auto slechts te gast. Er is voldoende en kwalitatief
goed ingepast fietsparkeren, en parkeren voor auto’s gebeurt
ondergronds.
EEN FIJNMAZIG NETWERK
Tussen de te bouwen volumes vormen de straten tezamen met
een onderdoorgang meer verbindingen en een fijnmazig netwerk.
Dit mozaïek zorgt voor geborgenheid en maakt het gebied
aantrekkelijk en begaanbaar. Cultuurhistorisch waardevolle
bebouwing en de aanwezige kunst worden duurzaam ingepast in
de nieuwe wijk. Aansluitend op het schoolplein van de Trinoom
wordt een ruime groen- en speelvoorziening als centraal
ontmoetingspunt gecreëerd.
Op de huidige parkeerplaats is ruimte voor nieuwbouw.
Strategische plekken in de plinten bieden plek aan publieke
en commerciële voorzieningen. De slimme combinatie van
woonfuncties en voorzieningen garanderen dynamiek gedurende
de gehele dag.

3.

4.
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Het Concept

Het daglichtprincipe resulteert in
verrassende gebouwvormen met puntige
silhouetten en een moderne,
optimistische uitstraling.

Uniek voor Eindhoven en de rest
van de wereld

Onze stedenbouwkundige strategie is gefundeerd op de kennis en techniek
die nodig zijn voor een duurzaam, aangenaam en dynamisch woongebied.
Ons innovatieve design is opvallend en consolideert Eindhoven als stad van
Techniek, Design en Kennis.

MIDDAG
MIDDAG
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gebouw
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OUD GEBOUW

NIEUWBOUW

UTILITAIR PROGRAMMA

WOONPROGRAMMA

EEN WARM WELKOM VOOR DE ZON
De hoek van 45 graden geeft daglicht
maximaal de ruimte in woningen
en de openbare ruimte. Met een
optimale leefomgeving en aanzienlijke
energiebesparing als resultaat. De schuine
gevel- en dakvlakken zijn uitermate
geschikt voor zonnepanelen en groendaken.
Aflopende daklijnen en de beperkte
goothoogte zorgen voor logische aansluiting
op de bestaande stedelijke context en een
menselijke maat. Tevens zijn hiermee alle
gebouwen alzijdig.
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ZONSOPGANG
zonsopgang

DE 45 GRADEN REGEL
Daglicht speelt een centrale rol in Nieuw
Bergen. Nieuwe volumes worden in hoogte
beperkt door denkbeeldige vlakken onder
een hoek van 45 graden, getrokken vanaf de
voetprint van belendende woonbebouwing.
Dit daglichtprincipe resulteert in verrassende
gebouwvormen met puntige silhouetten
en een moderne, optimistische uitstraling.
Tegelijkertijd refereren de kappen aan
traditionele zadeldaken. Ook de bestaande
gebouwen worden voorzien van kappen.

Knusse straatjes en bebouwing met een
			
menselijke maat in het hart van Nieuw Bergen
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De hoek van 45 graden wordt toegepast om daglichttoetreding te
maximaliseren in de woningen en in de openbare ruimte met een
aanzienlijke besparing op energie als resultaat. De schuine dakvlakken zijn uitermate geschikt voor zonnepanelen of groendaken.

Door de beperkte hoogteaccenten fungeert Nieuw Bergen als mediator
tussen de schaal van de binnenstad met haar incidentele hoogbouw en de
lagere woonwijken rond het centrum. De daken van Nieuw Bergen steken
eigenwijs boven de wijk uit en kenmerken de skyline van Eindhoven.

OPENHEID EN RUIMTE VOOR GROEN

SLIMME TECHNIEKEN EN SOCIALE RUIMTE
ALS EYECATCHERS

GROENDAKEN EN ENERGIEDAKEN

KARAKTERISTIEK STADSSILHOUET ALS OVERGANG VAN HOOGBOUW NAAR LAAGBOUW
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MAXIMALISEER DAGLICHT EN ZONLICHT

EEN AANWINST VOOR DE SKYLINE
VAN EINDHOVEN
Door de grotere afstand tot andere woningen
biedt de hoek met de Edenstraat plek
voor een hoger gebouw. Het consequent
toegepaste daglichtprincipe maakt op deze
plek hoogbouw, oplopend van 38 (lage
goothoogte) tot 62 meter (nok) mogelijk.
Het slanke gebouw met daktuin in de top
wordt een eyecatcher voor de stad. Nieuw
Bergen functioneert door de beperkte
hoogteaccenten als verbinder tussen de
schaal van de binnenstad en de lagere
woonwijken daar omheen. De daken van
Nieuw Bergen steken eigenwijs boven de wijk
uit. Dit karakteristieke silhouet vormt een
aanwinst voor de skyline van Eindhoven.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entree en levendigheid aan de Grote Berg
Nieuwe verbindingen
Alzijdigheid maakt het parkeerterrein sociaal veilig
Urban farming en restaurant
Pocket parcs (shared space)
Behoud zicht op brandweerkazerne

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zonnepanelen
Commerciële functies rondom plein
Behoud van bestaande bomen en kunst
Dakkassen- en tuinen
Groendaken
Hergebruik bebouwing

1
1
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De inclusieve samenleving. Ruimte voor
jong tot oud, met ruime of smalle beurs,
zelfstandig of hulpbehoevend en voor
korte of lange termijn.

Programma

Diversiteit in bebouwing
en bewoning

Wonen biedt een belangrijke bijdrage aan de sociale en economische
ontwikkeling van de stad. Daarnaast spreekt aangenaam wonen dichtbij het
centrum een brede doelgroep aan. Nieuw Bergen is er voor iedereen. De
inclusieve samenleving vinden we in hartje Eindhoven.
RUIMTE VOOR DE BUURT EN ONDERNEMERS

Van jong tot oud, met ruime of smalle beurs,
zelfstandig of hulpbehoevend en voor
korte of lange termijn. Het woningaanbod
biedt met corporatiewoningen in de sociale
huur [onder de eerste aftoppingsgrens],
met particuliere huur en koop in diverse
prijsklassen voor elk wat wils.

Een levendige invulling van de plint maakt
het stadse beeld compleet. Het geeft het plan
een gezicht aan de Grote Berg en Edenstraat,
en creërt een bruisend verblijfsgebied
rondom het plein. De functies dragen bij
aan het duurzame karakter van het plan, en
versterken bovendien de cohesie in de buurt.
Zo is er plek voor duurzame en artistieke
ondernemers, kleinschalige buurtfuncties
en -winkeltjes, hybride woonwerk-units en
bijzondere horecaconcepten. De plinten
zijn er niet alleen voor de inwoners van
Nieuw Bergen; ze zorgen tevens voor
werkgelegenheid en bieden ruimte aan
kleinschalige initiatieven en ondernemers.
Bijzondere aandacht gaat uit naar het Urban
Farming Restaurant, Het Huis van Nieuw
Bergen en de commerciële invulling van het
pand aan de Grote Berg.

Er zijn hippe lofts voor de Jonge
Digitalen. Flexibele woonvormen voor de
Spoedzoekers. Moderne appartementen
voor de singles en samenwonenden met
kinderen. En er zijn luxe penthouses voor
de genietende Empty Nester. Dit alles
gericht op langdurig wonen.
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NIEUW BERGEN IS VOOR IEDEREEN
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Een gezonde mix van kleinschalige innovatieve, creatieve alternatieven
en duurzame commerciële functies.

URBAN FARMING RESTAURANT

HET HUIS VAN NIEUW BERGEN

In Het Huis van Nieuw Bergen, gelegen
om de hoek van de Grote Berg, is ruimte
voor kleinschalige innovatieve, creatieve
en duurzame ondernemers. Dit wordt
gefaciliteerd door het toepassen van
commerciële ruimtes met kantoor- of
retailinvulling op de begane grond, die
eventueel gekoppeld kunnen worden met de
woonfuncties op hoger gelegen lagen.

EEN LEVENDIGE GROTE BERG

In het pand gelegen aan de Grote Berg is
er naast creatieve retail ook plaats voor
diverse sociale activiteiten. Er is ruimte
voor het delen van kennis. Denk hierbij aan
een hedendaags buurthuis, een duurzame
Sociale Universiteit voor cursussen en
opleidingen (zoals Gimsel Academy) of een
duurzaam en creatief boetiekhotelletje.
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Duurzaamheid heeft in toenemende
mate te maken met een zelfvoorzienende
levensstijl en lokale producten. Samen
verbouwen en oogsten van groenten leidt
bovendien tot sociale cohesie. Het is een
mooie kans om buurtgenoten beter te leren
kennen. Bovendien kunnen scholieren de
voorzieningen bezoeken, waarbij educatie
over natuur en milieu wordt geboden. Dit
is de inspiratie geweest om productie en
consumptie met elkaar te combineren
in Nieuw Bergen. Stadslandbouw op de
daken welke wordt gecombineerd met een
restaurant op de begane grond.

Wij zien tevens kansen om hier de koppeling
te zoeken met onze ontwikkeling op Strijp S,
waar vandaan we (gethematiseerd) bedrijven
kunnen herplaatsen die de exploratiefase
succesvol zijn doorgekomen en klaar zijn
voor de exploitatiefase. Strijp S als startbaan,
het Huis van Nieuw Bergen als landingsbaan.

Het programma van Nieuw Bergen
(begane grond)

WOON

COMMERCIEEL

Gr
ot
eB
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Woonprogramma

Aantallen

Globaal aantal woningen

242

• Sociale huur

56

• Vrije sector huur

97

• Koop

89

Indicatie m2 GO (inclusief flexoffices)

19.500

Doelgroepen
(De inclusieve samenleving)

Jong Digitalen
Spoedzoekers
Goed Stadsleven
Empty nesters

Commercieel programma

Aantallen

Aantal units

6 of meer

Indicatie m2 commercieel

1.700

Indicatie m2 Urban Farming

265

Doelgroepen

Duurzaam
ondernemen
Urban farming
restaurant
Het Huis van
Nieuw Bergen
Commercieel

Edenstraat

Nieuw Bergen

er

g
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Architectuur

Eenheid in diversiteit

Elk gebouw van Nieuw Bergen is
anders en toch vormt het stadsdeel
een familie van gebouwen.
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De diverse grondvormen van de gebouwen
passen als een mozaïek in het stedelijke
weefsel. De schuine dakvormen, die
voortkomen uit het daglichtprincipe,
versterken deze diversiteit en creëren een
gevarieerd daklandschap. Deze dakvlakken
van zonnepanelen en groendaken zorgen
voor een opvallend en zichtbaar duurzaam
karakter. Collectieve dakkassen en -tuinen
met lamellenstructuur vormen bijzondere
beëindiging van een aantal gebouwen.
Voor de gevels is bewust gekozen voor
neutrale materialen en kleuren met
subtiele verschillen, ook in textuur. Van
geglazuurde keramische gevelstenen en
hout tot betonnen gevelelementen. Van
wit tot grijs en van glanzend tot ruw. Ook de
gevelopeningen volgen deze gradiënt van
architectuur. Van genereus tot pragmatisch.
Maar altijd van een lichtvoetige aard door
de afwisseling in maatsystemen. Willekeurig
gepositioneerde royale balkons en
buitenruimte creëren een levendig beeld
en een aantrekkelijk woonklimaat.

Referentiebeelden architectuur
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Transformatie

Respect voor waardevolle
bestaande bebouwing

Nieuw Bergen integreert waardevolle bestaande bebouwing met
nieuwbouw. Gebouwen die momenteel niet gebruikt worden of
uit de gratie geraakt zijn, ondergaan een visuele en functionele
transformatie.
18
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IN ERE HERSTELD
Gebouw 6 en 7 zijn nu kantoren en
bieden straks ruimte voor wonen,
flexibele kantoorstudio’s, en kleinschalige
retail- en buurtfuncties. Vanwege hun
karakteristieke uitstraling, de solide
constructies, maar bovenal uit oogpunt
van duurzaamheid hebben we gekozen
om deze gebouwen te behouden.

naar het achtergelegen plangebied.
Het tussengelegen bouwdeel wordt als
gevel gehandhaafd, waarachter zich de
loopbruggen tussen de twee gebouwen
bevinden. Op deze manier wordt de
doorwaadbaarheid van het gebied
bevorderd en blijven de waardevolle
delen van de gebouwen uit de
wederopbouwperiode behouden.

Het voormalige politiebureau (gebouw 7)
krijgt haar entree, statuur en levendigheid
terug aan de Grote Berg. De bestaande
architectuur, waaronder de gevel en
het dak, worden gerespecteerd en
gerenoveerd.

Gebouw 3 is nu een kantoor en
ambulancepost en biedt straks ruimte
voor wonen, horeca en stadslandbouw.
De constructie blijft gehandhaafd, met
toevoeging van een nieuwe gevelinvulling en kap.

Gebouw 6 ondergaat eenzelfde transitie,
waarbij de oude entree in de zuidgevel
wordt hersteld. In tegenstelling tot
gebouw 7 krijgt dit gebouw een kap
met glas en lamellen, als overgang

De ideeën over ruimtelijke en functionele
inpassing zijn in samenspraak met
de Stichting Bescherming
Wederopbouwerfgoed Eindhoven en de
Henri van Abbestichting bepaald.

Het voormalige politiebureau krijgt haar entree, statuur en
levendigheid terug aan de Grote Berg. Gebouwen die momenteel
niet gebruikt worden of uit de gratie geraakt zijn,
ondergaan een visuele en functionele transformatie.

Publieke ruimte

Een sfeervolle ontmoetingsplek

Centraal in het gebied, naast de Trinoom en geflankeerd door
terrasjes, is ruimte gemaakt voor een royale groene ruimte die
zal fungeren als dé ontmoetingsplek van de buurt; hier is plek
voor grotere bomen, speelvoorzieningen, een ondergrondse
wateropslag en een eventueel zelfs een speelfontein.
Een diagonale padenstructuur verbindt specifieke punten in
het plan en zorgt voor een verdere onderverdeling en variatie.
Binnen deze structuur van paden en plantsoenen is veel
diversiteit mogelijk in beplanting en gebruik. Landschappelijke
verbijzonderingen zoals verhoogde plantvakken of juist een
verdiepte zitkuil met treden zorgen voor accenten.
De vrijgelaten ruimte tussen Edenstraat en Gebouw 1 en 2 biedt
voldoende ruimte aan groen en respecteert de grote bestaande
bomen aan de Edenstraat. Het zicht vanaf deze straat op de
kenmerkende brandweerkazerne met haar fraaie halfronde
deuren blijft hiermee geconserveerd.
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De gebouwen van Nieuw Bergen en de publieke ruimte
daartussen vormen een stedelijke mozaïek; gebouwen
en groen passen als puzzelstukjes in elkaar. In het plan
worden meerdere kleinschalige groenvoorzieningen
gepland. Deze ‘pocket parks’ zorgen voor een
aangename distributie van groen door de wijk en
creëren een intieme sfeer.
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De entrees van de 2 ondergrondse parkeergarages, dicht tegen
De Don Boscostraat en de Edenstraat.
Strategisch inpassen van fietshopperpoints, realiseren van
ruime fietsstallingen.

SOCIAAL VEILIG
De alzijdigheid van de bebouwing, het
bruisende programma op de begane
grond, de fijnmazige padenstructuur,
de onderdoorgang van gebouw 3 en de
tussendoorgang bij gebouw 6 en 7 zorgen
voor voldoende sociale controle en een
veilig gevoel.
SHARED SPACE
Tussen de Don Boscostraat en de
Edenstraat wordt het gebied
ingericht als Shared Spacegebied in
combinatie met éénrichtingsverkeer. De
verkeersdruk bij het kruispunt met de
Edenstraat wordt met deze maatregelen
gereduceerd.

zoals ze eerder de lineaire route van de
Deken van Somerenstraat accentueren.
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De posities van de entrees van de 2
ondergrondse parkeergarages
zijn
24
zorgvuldig gekozen en liggen dicht tegen
De Don Boscostraat en de Edenstraat. Zo
verdwijnt de auto zo snel mogelijk uit het
straatbeeld en blijft de publieke ruimte
optimaal autoluw.

Don
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KUNST
Het bestaande meerdelige blauwe
kunstwerk van de Eindhovense
kunstenaar Jan Wils is opnieuw
opgenomen in het plan. Deze staan zó
opgesteld dat ze alle nieuwe richtingen
en verbindingen in het plan benadrukken,
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ZOEN EN ZOEF
Om een soepele verkeersafwikkeling
tijdens breng- en haalmomenten van de
basisschool de Trinoom te garanderen,
voorzien wij een kiss&ride voorziening.
De kiss&ride voorziet in voldoende
opstelruimte voor auto’s tijdens
piekmomenten. Door ze met slechts
subtiele markeringen op te nemen in het
shared space gebied, blijft deze locatie
ook buiten piekmomenten een prettige
openbare ruimte.

PARKEREN EN SMART MOBILITY
Nieuw Bergen wordt een plek waar
fiets, openbaar vervoer en auto
elkaar aanvullen. In het plan wordt
de dominantie van de auto verder
gereduceerd door de aanleg van
langzaamverkeersroutes, strategisch
inpassen van fietshopperpoints,
realiseren van ruime fietsstallingen
en gebruik van het aanwezige
openbare vervoer. En daar waar
parkeren voor auto’s van bewoners en
vergunninghouders vanuit het oogpunt
van bijvoorbeeld parkeernormering
noodzakelijk is, gebeurt dit ondergronds
en middels leenauto-initiatieven met
bijvoorbeeld onze beoogd mobility
partner Volvo.
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Het gemobiliseerd verkeer, waaronder
de brandweer, kan obstakelvrij in één
richting rijden van de Edenstraat richting
de Don Boscostraat. De uitvalsroute van
de brandweer is hiermee gewaarborgd.
Het overige gemotoriseerd vervoer
krijgt een ondergeschikte rol in het
plangebied.

Nieuw Bergen

SFEERVOL, DUURZAAM EN LAAG IN
ONDERHOUD
De verharde delen van Nieuw Bergen
zijn voorzien van een klinkerbestrating,
consequent doorgezet in heel het plan.
Deze bestrating past zowel goed in het
stadscentrum als bij de woonfunctie
van Nieuwe Bergen, is sfeervol en laag
in onderhoud. De toegepaste verlichting
(led) is hoogwaardig, duurzaam en
energiezuinig.
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Duurzaamheid

Wij realiseren in Nieuw Bergen circa 2.600
m2 groen dak. Groendaken zorgen voor
een verhoogde geluidsabsorptie. Tevens
vangen groendaken regenwater op en
laten het vertraagd los richting een
centrale wateropslag in het gebied.

Ambities die verder gaan dan BENG

Eindhoven wil vooroplopen op het gebied van verduurzaming, zoals blijkt uit de
implementatie van The Natural Step en visie om in 2045 CO2-neutraal te zijn. Om een
gezonde, klimaatadaptieve stad te worden speelt behalve energie ook een groene
omgeving een grote rol.
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Net als de gemeente Eindhoven willen wij
vooroplopen in het realiseren van een
duurzamere wereld en daarin willen wij
voor Nieuw Bergen verder gaan dan de
norm. Ons stedenbouwkundig concept
is volledig gebaseerd op duurzaamheid.
Het principe van de schuine dakvlakken
zorgen voor de gewenste kwaliteit van
leven in woning en op straat, en worden
ingezet voor het opwekken van duurzame
energie en het hemelwaterretentie.

Uit de omgevingsscan die we hebben
gemaakt blijken belangrijke
aandachtsgebieden:

WATERBUFFERING
Groendaken vangen regenwater op en
laten het vertraagd los richting een
centrale wateropslag in het gebied. Deze
zorgt voor bevloeiing van het groen in de
openbare ruimte en kan worden ingezet
voor een speelfontein.

BETERE LUCHTKWALITEIT
Bomen en groen op de gevels en daken
vangen substantieel fijnstof af. Door
groenblijvende beplanting toe te passen,
blijft ook ‘s winters dit proces voortzetten. GRONDSTOFFEN
De juiste filters in gebouwinstallaties,
Energie- en brandstofvraag minimaliseren
een kas en groene atriums optimaliseren • Toepassen van hoogwaardige isolatie;
tevens de luchtkwaliteit in de gebouwen.
- RC-waarde daken ≥ 6,0
- RC-waarde gevels ≥ 4,0
ALL-ELECTRIC WOONOMGEVING
- Triple Glas
We hebben de ambitie om - niet alleen op AKOESTISCH COMFORT
• Warmtevraag minimaliseren door
gebouw niveau - maar ook op plangebied Door het toepassen van goede geluidsgrote raampartijen op het zuiden;
(inclusief bestaande bebouwing) te
isolerende gevels en raampartijen, met
• Koelingsvraag minimaliseren door
voldoen aan de BENG-normering.”
name dicht bij de wegen, realiseren
schaduwval van bovenliggende balkons;
Sterker nog: wij realiseren een all-electric we woningen met een hoog akoestisch
• Door het daglichtprincipe is minder
woonomgeving. Een plan waar geen plek comfort. Groendaken zorgen voor een
kunstmatige verlichting nodig;
meer is voor een gasaansluiting.
verhoogde geluidsabsorptie.
• Groendaken en extra groen op straat
Tevens hebben we een positieve impact
isoleren gebouwen;
op de omgeving.
• We zetten in op smart mobility;
gebruik van HOV, fiets en deelauto’s.

TRANSPORT

OV voorzieningen

WATER

retentie op daken

GROEN

groene daken

ENERGIE

zonne-energie

SOCIAAL

stadslandbouw

RE-USE

behoud erfgoed
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electrische voertuigen

retentie in openbare ruimte

groene straten & pleinen

all electric

speelvoorzieningen

renovatie gevels

fietsparkeervoorzieningen

waterspeelplaats

privaat groen

home domotica

gemeenschapsruimten

hergebruik skelet

voetgangersvriendelijk

water opslag

half verharding

LED verlichting

informele woonsfeer

nieuw elan in transformatie

TRANSPORT

WATER

ENERGY

SOCIAL

GREEN

RE-USE

OV dichtbij

Regenwateropslag

PV Daken

Groen publieke ruimte

Ontmoetingsplakken

Hergebruik bestaande

Oplaadstations

Water hergebruik

WKO systemen

Groendaken

Stadslandbouw

Upgrade gevel en dak om
energie-efficiënt te worden

Fietsfaciliteiten

Waterspeelplaats

All electric

Geluidsreductie

Voorziening in plinten

gebouw

Verminderen urban heat island

Voetgangersvriendelijk

Verminderen
urban heat island
Top 62m
17 52m
16 49m
15 46m
14 43m
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Geluidsreductie
door groen

Nieuw Bergen

13 40m
12 37m
11 34m
1031m

stadslandbouw
regenwater
opvang

9 28m
8 25m
7 22m
6 19m
5 16m
4 13m
3 10m
2 7m
1 4m

PV- Dak

Upgrade
gevel en dak

Groendak

02

plantsoen

groene publieke ruimte

0 0m
-1 - 4m

elektrische laadstations

warmte koude opslag
10

afval management

water opslag

waterspeelplaats

fietsstimulatie

Hergebruik
bestaande gebouwen

In Nieuw Bergen handhaven wij de
bestaande waardevolle bomen en voegen
we meerdere bomen aan het gebied toe.

KLIMAATADAPTIE EN VEILIGHEID
In de stad kan het tot 5 graden warmer
zijn dan daarbuiten. Het verkoelende
effect van stedelijk groen is zeer groot.
Bomen hebben daarnaast ook effect op
de veiligheid in een stad; 10% bomen
op stadsniveau leidt tot 12% minder

misdaad. In Nieuw Bergen handhaven
wij de bestaande waardevolle bomen en
voegen we bomen in het gebied toe. Wij
realiseren in Nieuw Bergen circa 2.600 m2
groen dak. Zo dragen we structureel bij
aan het behalen van de doelstelling uit
de binnenstadvisie.
HERGEBRUIK VAN AANWEZIGE
GRONDSTOFFEN
Grondstoffen die reeds aanwezig zijn
binnen het project verwerken wij
conform de recovery tabel van The
Natural Step. Door zorgvuldig gebouwen
te ontmantelen, kan bijna 98% van de
materialen conform de eerste vier treden
van de Ladder van Lansink verwerkt
worden.
TOEPASSEN VAN RECYCLEBARE
MATERIALEN
• PUR-loos bouwen,
• Toepassing van natuurlijke materialen
en goed recyclebare materialen in
modulaire maten, zoals glas, hout en
keramische gevelsteen. Deze producten
zijn cradle-to-cradle toe te passen en
bevatten veelal gerecyclede grondstoffen.

BENG NORMERING
De beschreven maatregelen zijn
doorgerekend en wijzen uit dat de
toegevoegde bebouwing ruimschoots aan
de BENG-normering voldoet.
SOCIAL RETURN
Wij hechten grote waarde aan het
duurzaam inzetten van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we
via ons bedrijfsonderdeel De Regionale
Huismeester. Tevens werken wij enkel
samen met onderaannemers die Social
Return een warm hart toedragen.

25
Nieuw Bergen

INZET VAN DUURZAME ENERGIE
• All electric;
• Circa 2.500 m2 PV panelen wekken een
groot deel van de energievraag van
de woningen op;
• Voor verwarming: koeling en warm
tapwater passen we een collectief
WKO- systeem toe;
- Collectief WKO-systeem met
		 distributie van bronwater naar
		 alle woningen
- Individuele warmte opwekking
		 en bereiding tapwater door middel
		 van en elektrische warmtepomp 		
		 per appartement
- Woningen worden voorzien van 		
		 laagtemperatuur vloerverwarming
		 en hoogtemperatuur koeling.
- Woningen worden voorzien van 		
		 een douche-wtw

Participatie

Vanaf het ontwerp tot en met de oplevering

Met onze partner Iris Advies hebben we bij diverse
projecten reeds ruime ervaring opgedaan op het gebied
van burgerparticipatie

Een goede inpassing in de Bergen vraagt zorgvuldige communicatie met bewoners en
belanghebbenden. Wij gaan ons plan met inbreng uit de buurt vervolmaken, waardoor het
op een zo breed mogelijk draagvlak kan rekenen. Vervolgens wordt tijdens de bouwperiode
intensief gecommuniceerd om overlast te beperken.
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Afgelopen voorjaar hebben we met
diverse sleutelspelers in het gebied
gesproken. Wij wilden voor onze
planvorming horen wat er speelt.
We spraken met bestuursleden van
Bewonersvereniging De Bergen en van
de Stichting Sint Catharinakerkhof,
met bewoners uit de Schrijversbuurt,
met de directeur van Basisschool De
Trinoom en met leden van de Henri
Van Abbe Stichting en de Stichting
Wederopbouwerfgoed Eindhoven.
Verder hebben we ook heel wat mensen
spontaan op straat gesproken.
In het plan hebben we verschillende
wensen en ideeën een plek kunnen
geven. Om te voldoen aan de
prijsvraageisen waren niet alle wensen
volledig te honoreren. Maar we gaan
graag in gesprek over hoe we Nieuw
Bergen nog beter kunnen maken.

BEWONERSPARTICIPATIE
De daadwerkelijke participatie gaat van
start zodra er overeenstemming is met
de gemeente Eindhoven. Op hoofdlijnen
liggen het plan en talrijke afspraken
dan vast en zijn de randvoorwaarden
voor o.a. stedenbouw, financiën en
programma bepaald. In co-creatie met
belanghebbenden en belangstellenden
gaan we het plan graag vervolmaken
met het oog op de omgeving en de
(toekomstige) bewoners. Dat gaat in
drie stappen:

2. UITWERKEN MET VALUE ENGINEERING
Een groep van buurtbewoners,
ondernemers, mensen uit de
verschillende doelgroepen,
vakspecialisten, ontwerpers en
procesbegeleiders gaat de ideeën
inventariseren, beoordelen en uitwerken.
Gedurende twee dagen wordt met de
methode van value engineering het plan
verrijkt met ideeën en alternatieven uit
de omgeving en de stad.

3. PUBLIEKSBIJEENKOMST EN
BESLUITVORMING
1. PUBLIEKE STARTBIJEENKOMST
De uitkomsten van de value engineering
We nodigen alle betrokkenen uit voor een worden in kleine groepen besproken
startbijeenkomst van de burgerparticipatie en waar nodig aangevuld. Het
op locatie. Het plan, de afspraken en
participatieverslag bevat alle gemaakte
de randvoorwaarden worden gedeeld.
kanttekeningen. Op deze manier wordt
Iedereen wordt uitgenodigd om in
ons plan uitgebreid besproken met
werkgroepen en workshops zijn/haar
de buurt en van specifieke, haalbare
ideeen over verschillende aspecten van
verbeteringen voorzien. Vervolgens wordt
het plan te geven.
het ontwerp bestemmingsplan opgesteld,

aan de buurt en omgeving gepresenteerd,
ingediend en ter visie gelegd.
COMMUNICATIE TIJDENS DE BOUW
Het is in ieders belang om vroegtijdig en
open alle aspecten van de uitvoering met
elkaar door te nemen. Voor de uitvoering
stellen we een omgevingsmanager aan
die als herkenbare, centrale spil tussen
buurt en bouwproject optreedt. We
nodigen belanghebbenden uit om zitting
te nemen in een klankbordgroep die alle
uitvoeringsmaatregelen en de communicatie
bespreekt. Daarnaast zijn er algemene
bewonersbijeenkomsten over zaken als
sloop, bouw en verkeersmaatregelen.
De inwoners van omliggende buurten en
bezoekers van de binnenstad worden goed
geïnformeerd met o.a. huis-aan-huisbrieven
en verschillende online middelen.
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De sfeerimpressies en het overig gebruikte beeldmateriaal in dit document zijn
slechts indicatief en dienen voor de beeldvorming van de door SDK Vastgoed
ontwikkelde stedenbouwkundige visie. Hieraan kunnen op geen enkele manier
rechten worden ontleend.

