Verslag samenspraak met de buurt – De Vlinder, Vitruviusweg 41 in
Eindhoven
Datum: 25 februari 2021
Tijdstip: 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: online

Er hebben 12 personen uit de buurt van Vitruviusweg 41 in Eindhoven deelgenomen.
Namens de ontwikkelende partij waren 8 personen aanwezig voor de presentatie, de
beantwoording van vragen en verslaglegging. Vanuit de gemeente namen 4 personen deel
als toehoorder.
Welkom
Nikol van de Goor (Pittiger in planologie, publiekjurist ruimtelijke ordening en planologie),
ingehuurd door Collectief Duurzaam Wonen voor het bestemmingsplantraject en de
omgevingsvergunning, heet de deelnemers van harte welkom en stelt de partijen voor die
bij de ontwikkeling van De Vlinder betrokken zijn. Vervolgens geeft ze een instructie hoe om
te gaan met teams en welke spelregels er worden gehanteerd, conform de eerder
verstuurde uitnodigingsmail tot Microsoft Teams. Zij geeft aan dat er ca. 700 brieven zijn
verstuurd aan de bewoners in de omgeving van de locatie Vitruviusweg, waarop mensen
hebben kunnen reageren en vervolgens zich hebben kunnen aanmelden voor deze
samenspraakbijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst zijn er twee presentaties, één van de architect (Arjan Onstenk van
VFO Architects | Urban design) en één van de landschapsarchitect (Mariëlle Kok van
KruitKok Landschapsarchitecten). Vragen kunnen gesteld worden via de chat, zodat wordt
voorkomen dat mensen door elkaar praten. De vragen worden na iedere presentatie
beantwoord. Na de presentaties en inhoudelijke vragen wordt het vervolgtraject en de
planning toegelicht. Nikol van de Goor nodigt de mensen uit om te reageren en te komen
met ideeën, opmerkingen, aanvullingen, et cetera.
Presentatie door architect
Het betreft een bijzondere locatie, ontstaan in de jaren zestig, met kenmerkende grote
groene ruimtes met parkwijken, tennisbanen, een pastorie met een kerk en een school.
Tegelijkertijd betreffen het gevoelige ruimtes voor transformatie. De ontwikkeling heeft
stedenbouwkundig een sterke band met de naastgelegen kerk. De kerk is van de Bossche
school architectuur. De school (de Korenaar) stamt uit de wederopbouwperiode.
In het plan blijft van de hoofdbouw de oorspronkelijke school staan met daaraan gekoppeld
twee trappenhuizen. Hiermee blijft de kenmerkende wederopbouw architectuur bewaard.
Interruptie Mariëlle Kok
Woensel is stedenbouwkundig en architectonisch interessant door het groene karakter,
ontworpen in de jaren zestig door professor Fontaine (hoofd openbare werken bij de
gemeente Eindhoven). Oorspronkelijk was er een weelderig palet van kleurrijke bloemen,
planten en heesters met bijzondere heestervakken in wel 7 soorten. Door bezuinigingen i.v.m.
beheer zijn deze bijzondere heestervakken verdwenen. In het plan willen we dit karakter
terug laten komen.
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De opbouw van het wonen, recreëren en verblijven in de wijk gebeurt stapsgewijs. Van
binnen de woning naar buiten, waarbij belangrijke plekken zoals een basketbalveld, een
speelveld, et cetera, samenkomen en verbonden zijn met paden.
De architect presenteert het bovenaanzicht van de school met de bijgebouwen. In de
nieuwe situatie blijft de hoofdbouw van de school staan. In plaats van de gymzaal komt er
een nieuw appartementengebouw met daar tegenover een volledig nieuw bouwblok waarin
ook een appartementen worden gerealiseerd. Hierdoor ontstaat er een binnentuin. Deze
tuin wordt openbaar toegankelijk. De twee nieuw te realiseren appartementencomplexen
zweven als het ware en krijgen een groene rand met daaromheen de heesterlaag die wordt
hersteld.
Het project heet ‘De Vlinder’. Dit is ontstaan uit het tegeltableau mozaïek wat zich in de
school bevindt. Dit heeft als inspiratie gediend voor het sedum dak van de school en het
doorlopende tegeltableau op de vloer van de glazen orangerie tussen de twee bestaande te
handhaven trappenhuizen in: een plein dat we ‘de dansvloer’ noemen. De orangerie met het
mozaïeken tableau aan de voorzijde is een ontmoetingsplek voor de bewoners van het
nieuwe plan en voor de bewoners van de wijk.
De bovenopbouw van het tweede appartementenblok is houtskeletbouw. In dit blok is er
een sprong tussen hout en metselwerk, waarbij de randen worden voorzien van
plantenbakken. Er is gekozen voor verticale architectuur van vloer tot plafond met het
karakter van de Bossche school: donkergrijs met ambachtelijke details welke zichtbaar zijn in
het metselwerk bijvoorbeeld.
Het oorspronkelijke deel van de bestaande hoofdbouw van de school wordt gerenoveerd en
getransformeerd naar 8 appartementen waarbij de school haar karakter blijft behouden.
Het bestaande stalen kozijnen profiel zal worden vervangen, waarbij dezelfde look en feel
terugkomt.
In het plan is veel ruimte gereserveerd voor fietsen in een half verdiepte kelder en voor
deelauto’s (10 stuks) die ook te gebruiken zijn door mensen die niet in het plan wonen.
Onder het nieuw te bouwen blok bij de inrit wordt een parkeergarage gerealiseerd voor 18
plaatsen. Hiervoor dienen nog wat aanpassingen in de openbare ruimte te worden verricht
waarbij er een inrit komt naar de parkeergarage en fietsenkelder.
De daken zijn voorzien van veel groen en PV-panelen. De isolatie voldoet aan de laatste
eisen en er zal gebruik worden gemaakt van een warmte-/koudeopslag systeem voor de
verwarming en koeling van de woningen. De panden hebben een duurzame uitstraling én
inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel energie het plan oplevert en verbruikt.
Vragen deel 1
Belangrijk is de samenhang met de omgeving en de mensen te bewerkstelligen. Hoe wordt
hieraan invulling gegeven?
Een gemeenschappelijkheid creëren geldt niet alleen voor de architectuur en de
groenvoorziening in relatie tot elkaar. Ook is het belangrijk dat de juiste randvoorwaarden
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worden gecreëerd om ontmoeting te stimuleren. Deze bestaan uit onder andere de
orangerie, de open binnentuin en het deelautoconcept.
Presentatie door landschapsarchitect
De huidige school is ontworpen met het uitgangspunt dat kinderen moesten opletten in de
les en niet afgeleid mochten worden. Vandaar de dichte heesterrand naar het zuiden maar
ook naar het noorden. Huidige omstandigheid is dat het ’s avonds onveilig oogt terwijl het
toch een wandelzone is. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er matig toezicht mogelijk is.
Door de ontwikkeling gaan er mensen wonen, waardoor er ogen en oren komen op het
nieuwe openbare gebied.
De nieuwe beplanting geeft kleur en houdt rekening met de seizoenen. Er wordt
aangesloten bij de roze achtige prunussen uit het ontwerp van Fontaine en het plan wordt
aangevuld met nieuwe bomen. Hierdoor ontstaat een mooie bloesemplek in juni. De
onderste laag wordt gevormd door vaste planten en bloemen. De huidige route is wat
donker maar zal veel opener worden. De ondergrond wordt interessanter gemaakt, door
bijvoorbeeld varens, krokussen en bollen toe te passen. Ook aan de kant van de Oude
Bosschebaan worden veranderingen aangebracht. De beplantingsstrook laten we herstellen
met bosplanten, deze is slecht onderhouden.
Tussen pastorie en ‘De Vlinder’ willen we graag een extra hof creëren waar mensen kunnen
zitten en spelen. Hierover gaan we nog in overleg met de gemeente. De bewoners en
mensen die werken in de pastorie en voormalige kerk krijgen dan ook meer ruimte om te
zitten in het openbaar gebied.
Rondom de opgetilde gebouwen komt een beplantingsstrook van lage heesters welke een
kraag vormen rond het gebouw.
In de jaren ‘60 was de openbare ruimte in Woensel veel fleuriger, wat in de jaren ‘80
grotendeels is weggehaald voor goedkoper onderhoud. Ons doel is de tuin rondom de 3
appartementencomplexen fleuriger te maken met nieuwe bomen en extra ruimte te creëren
voor plantvakken. Ook passen we klimplanten toe om een aantal verticale groene wanden te
creëren.
Er worden veel soorten toegepast zowel op de noord-, zuid- als oostkant, zodat er een divers
kleurenpalet ontstaat met rood en roze in verschillende jaargetijden. De orangerie kan door
de bewoners gebruikt worden als echte overwinteringsplek van beplanting in kuipen zoals
korianders, citrussen en vijgen.
De omgeving kent een uitgebreide biotoop met vele diersoorten zoals vleermuizen en
vogels. In het ontwerp van het gebouw wordt hier rekening mee gehouden zodat het
gebouw een biotoop vormt in haar omgeving.
Vragen deel 2
Er wordt aandacht gevraagd voor het openbare gebied rondom het project. Het gaat om
wortels die straatwerk kapot laten groeien er is veel achterstallig onderhoud. Dit is in groot
contrast met wat in het project wordt gerealiseerd.
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Helaas gaan we niet over het openbare gebied rondom het project, dit is aan de gemeente.
We nemen het op in het verslag en adresseren het aan de gemeente.
Is er aandacht voor de sociaal maatschappelijke component van dit nieuwe project? Gaan
mensen hier zorgen voor elkaar?
Hier is zeker naar gekeken. In het ontwerp is veel ruimte gecreëerd voor ontmoeten. Het is
niet verplicht om voor elkaar te zorgen hier, wel wordt het project zo ingericht dat het
uitnodigt om naar elkaar om te kijken.
Hoe zit het met parkeren?
Onderdeel van het project is een deelautoconcept. Het gaat om 10 deelauto’s waarvan 5 in
de parkeergarage die een capaciteit kent van 18 parkeerplaatsen. De deelauto’s in het
openbaar gebied zijn ook te gebruiken door omwonenden.
Wat is de doelgroep?
Het gaat om koopwoningen in de vorm van appartementen welke zijn bedoeld voor kleine
gezinnen, jonge werkenden en senioren. Alle appartementen zijn levensloopbestendig
doordat ieder appartementenblok beschikt over één of meerdere liften. De appartementen
bestaan uit 2, 3 of 4 kamers.
Hoeveel appartementen zijn het?
In totaal gaat het om 51 appartementen. De grootte van een appartement ligt tussen circa
50 en 100 m2 bruto vloeroppervlak.
Op dit moment staan er diverse palen in het gebied, waar zijn die voor?
Dit zijn tijdelijke vleermuiskasten. Het is de bedoeling dat de vleermuizen die nu in de
bebouwing leven hier naartoe verhuizen, zodat we de bebouwing kunnen verbouwen en
nieuwbouw kunnen plegen. In de bebouwing in het project blijft ruimte en wordt ook
nieuwe ruimte gecreëerd voor vleermuizen, zodat de vleermuizen eventueel weer terug
kunnen komen of andere vleermuizen er kunnen komen wonen.
Is er een soort puntensysteem als op Strijp-S waarbij je punten kunt vergaren zodat je hoger
op de lijst komt te staan voor een woning?
Nee. Het gaat hier om koopwoningen zonder toekenningssysteem. De woningen zijn nog
niet in de verkoop.
Vervolg en planning
Vervolgstappen korte termijn (Q1 & Q2 2021)
- verslag samenspraak op www.devlindereindhoven.nl;
- voorbereiding bestemmingsplanwijziging afronden en indienen bij de gemeente;
- toetsing conceptbestemmingsplan door de gemeente;
- informatiebijeenkomst bestemmingsplan;
- ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning;
Planning
- Q2 2021: bestemmingsplan als ontwerp ter inzage;
- Q3 2021: start verkoop;
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-

Q4 2021: vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning;
Q1 2022: start bouw;
Q1 t/m Q4 2022: bouw.

Slot
Door een aanwezige wordt nog een slotopmerking gemaakt, waarmee de bijeenkomst wordt
afgesloten: Complimenten voor het plan, het zal prachtig zijn om hier te wonen, te werken en
te leven. Het is een welkome aanvulling en verbetering voor de omgeving. De hoop wordt
uitgesproken dat het plan zoals is gepresenteerd doorgaat.
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