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Voorwoord

De kracht van De Toeloop
Dit boek vertelt het verhaal van De Toeloop. Een maatschappelijke  

gebiedsontwikkeling waar we trots op zijn. Trots op het succes  

wat het nieuwe centrum nu heeft, maar ook trots op de krachtige 

samenwerking met onze partners om deze gebiedsontwikkeling  

tot stand te brengen. Zonder elkaars kwaliteiten hadden  

Woonbedrijf, Vitalis WoonZorg Groep, Gemeente Eindhoven en Hurks 

dit resultaat nooit kunnen behalen. Door onze synergetische 

krachten te bundelen is er een stukje Eindhoven bijgekomen dat  

we graag in de schijnwerpers willen zetten. 

Er zijn vele aspecten die De Toeloop bijzonder maken. Maar die 

vertellen we u niet zelf. We hebben anderen aan het woord gelaten. 

Mensen die betrokken waren bij de ontwikkeling, maar ook mensen 

die er nu wonen en werken. Kortom, mensen die iets hebben met 

deze plek. Zo hopen wij u een beetje de sfeer te kunnen laten 

proeven van dit nieuwe centrum. Lees hoe wij met vereende 

krachten nieuwe mogelijkheden hebben kunnen scheppen in 

krachtwijk Doornakkers en een natuurlijke verbinding hebben 

gemaakt met de nieuwbouwwijk Tongelresche Akkers. 

Wij hopen dat u aan de hand van alle verhalen de kracht van  

De Toeloop zelf ook een beetje zult voelen.
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Inleiding
De Toeloop bestaat uit vier gebouwen en heeft een sterk 

sociale functie. Het is een natuurlijke ontmoetingsplek voor de wijken. 

Bewoners komen elkaar tegen in de supermarkt, tijdens het sporten  

of op het schoolplein. Jonge ouders brengen hun kinderen hier naar  

het kinderdagverblijf, tieners hebben hun stekkie gevonden in het 

jongerencentrum en opa’s en oma’s blijven betrokken en verblijven 

geheel zelfstandig in hun zorgwoningen. Met andere woorden, 

iedereen in de wijk, van jong tot oud, komt al dan niet dagelijks bij  

De Toeloop. De vier gebouwen hebben ieder een eigen functie.  

Hier een korte omschrijving om u een indruk van het geheel te geven.

Berckelhof is het woonzorgcentrum van Vitalis WoonZorg Groep. 

Hierin zijn 121 nieuwe appartementen voor ouderen gerealiseerd, 

die in verbinding staan met het bestaande woonzorgcentrum. 

Berckelhof deelt het gebouw met SGE (Stichting Gezondheidscentra 

Eindhoven), het gezondheidscentrum voor de wijk. Ondergronds  

is een parkeergarage aangelegd voor bewoners en bezoekers.

 

Wijkgebouw de toeloop is het gebouw van Woonbedrijf. Hier zijn 

diverse maatschappelijke functies voor de wijk ondergebracht. 

Basisschool BoschAkker, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, 

buitenschoolse opvang (BSO), de buurtinfowinkel, het consultatie-

bureau, sport- en ontmoetingscentrum De Inloop, een gemeenschap-

pelijke gymzaal, een jongerencentrum en 25 huurappartementen.

Winkelcentrum De Toeloop met 53 pleinappartementen (koop). 

Hierin is supermarkt Plus gevestigd met een aantal kleinere winkels. 

Onder het gebouw bevindt zich een openbare parkeer garage voor 

het winkelend publiek. In deze parkeergarage hebben bewoners een 

privégedeelte voor hun auto.

Het Podium bestaat uit 83 huurappartementen voor 55-plussers. 

Onder het houten dek is parkeergelegenheid. Woonbedrijf is 

eigenaar van het gebouw en verhuurt de woningen. 

Namens Woonbedrijf, Vitalis WoonZorg Groep, Gemeente Eindhoven,

Hurks vastgoedontwikkeling
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Interactie tussen de wijken
Ik was al in een vroeg stadium betrokken bij het project. Ik heb de 

randvoorwaarden en uitgangspunten van het plan opgesteld.  

De bedoeling van het nieuwe centrum was dat zowel de bewoners 

van de bestaande wijk Doornakkers als die van de nieuwbouwwijk 

Tongelresche Akkers gebruik zouden maken van dezelfde voorzieningen. 

Het leek ons dan ook handig om het centrum tussen de twee wijken 

in te plaatsen. We kozen voor een campusmodel dat uit vier  

verschillende gebouwen bestaat en waartussen interactie plaats 

kan vinden. De mensen in het woonzorgcentrum Berckelhof kunnen 

nu zelf hun boodschappen in de supermarkt doen. De school kan 

gebruik maken van het speelveld en de senioren kunnen een blokje 

om. Wat ik hierbij heel belangrijk vond was dat er ook interactie 

tussen de twee wijken plaats zou gaan vinden. Het was dan wel 

essentieel dat we ontmoetingsplekken creëerden in de openbare 

ruimten. Zo hebben we op ’t Veld niet alleen speelvoorzieningen 

geplaatst zodat de jeugd er met elkaar kan afspreken. Maar ook 

een jeu de boulesbaan voor de senioren, die er tevens een wande-

lingetje kunnen maken of op een rollatorvriendelijk seniorenbankje 

kunnen zitten. Op het plein voor het winkelcentrum is ruimte voor 

buurtactiviteiten. Denk aan een markt of de jaarlijkse SamSamdag.

Luisteren naar bewoners
Om ontmoeting te bewerkstelligen is het ook cruciaal dat er een 

loop ontstaat in de openbare ruimte en dat die ruimte kwaliteit 

uitstraalt. Dankzij de vele sessies met de bewoners is het gelukt  

om die kwaliteit op een vrij hoog niveau te brengen. We hebben 

veel van hun wensen mee kunnen nemen in het ontwerp.  

Zoals bijvoorbeeld die jeu de boulesbaan voor de senioren.  

De jongeren wilden graag dat hun trapveldje terug zou komen,  

ook die wens ging in vervulling. Voor al die wensen heb ik intern 

best moeten knokken. Maar juist door te luisteren naar de behoeften 

van de bewoners bereik je die extra kwaliteit. Een duur speeltoestel 

waar niemand op zit te wachten biedt geen meerwaarde. Nu wordt 

’t Veld door alle leeftijdsgroepen gebruikt. 

Ik wil graag dat mijn ontwerp er over vijf jaar nog hetzelfde uitziet 

en dat het centrum echt een toeloop wordt. Ik hoop dat de bewoners 

het gaan herkennen als hun centrum. Ik heb daar in de architectuur 

van de vier gebouwen en met de ruimten eromheen echt rekening 

meegehouden. De Toeloop is herkenbaar als één geheel, een eenheid. 

Het is nu een centrum met een geheel eigen uitstraling en een 

eigentijdse sfeer die naadloos aansluit op beide wijken. 

Jochem van Boxtel is stedenbouwkundige bij  

Gemeente Eindhoven. Hij is gedurende het hele  

proces betrokken geweest bij de ontwikkeling van  

De Toeloop en was verantwoordelijk voor het ontwerp 

van de openbare ruimte en de kwaliteit ervan. 

De Toeloop is een 

ontmoetingsplek

“Ik hoop dat de bewoners het

herkennen als hun centrum.”

0706



Corrie Sonnemans-Hansen heeft vijftig
 jaar lang in de Jan van Capellelaan gewoond 

en is a
ltijd

 erg actief geweest in
 de wijk. Ze is o

nlangs verhuisd naar een van de 

seniorenappartementen in De Toeloop.

De Toeloop creëert een 

betere aansluiting tussen 

de twee wijken

“Ik heb jarenlang met plezier in mijn oude straat gewoond, maar 

opeens was ik het zat. Ik ben erg tolerant, maar ik voelde geen 

aansluiting meer met de bewoners in de straat. Ik had ook last van 

de rondslingerende schoenen in de gemeenschappelijke hal en het 

harde geschreeuw pal voor mijn deur. Toen ook mijn huis hoognodig 

aan een opknapbeurt toe was, besloot ik om mijzelf in te schrijven  

voor dit project. Ik vind mijn nieuwe appartement heerlijk gewoon!  

Het is zo mooi. Vooral de screens die automatisch naar beneden gaan  

als de zon schijnt vind ik geweldig. Ik zou nooit meer terug willen.  

Binnenkort hoef ik enkel nog het plein over te steken om lekker mijn 

boodschappen te doen. Hier kan ik nog een paar jaar heerlijk leven. 

De Toeloop is niet alleen voor mij een verbetering van leefomstan-

digheden. Dit nieuwe centrum is sowieso goed voor de wijk.  

Ik merk bijvoorbeeld dat er nu een veel betere aansluiting is tussen 

de twee wijken. Ik ben erg actief in de buurt en doe mee aan allerlei 

werkgroepen. We proberen senioren samen te brengen en actief 

deel te laten nemen aan bijvoorbeeld kaartmiddagen en De Toeloop 

helpt hierbij. Hier komen alle voorzieningen bij elkaar. Je merkt nu 

al, sinds de bibliotheek in Berckelhof zit, dat er automatisch meer 

mensen langskomen. Ik hoop dat we in de toekomst nog veel meer 

mensen in De Toeloop samen kunnen brengen.”

0908 Winkelcentrum met koopappartementen



Koj Koning

“Stoer gebouw. Verbindt twee wijken. Gelukt.“ 
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Hoe bereik je dat het nieuwe centrum-

gebied De Toeloop, met het gelijknamige 

multifunctionele wijkcentrum, succesvol 

wordt gebruikt door de bewoners uit de 

omliggende wijken Doornakkers en 

Tongelresche Akkers? Twee wijken die  

op sociaal-maatschappelijk niveau enorm 

van elkaar verschillen. Een krachtwijk en 

een nieuwbouwwijk. De Toeloop is de 

schakel die beide uitersten verbindt.  

Een ontmoetingsplek voor iedereen.  

Onderzoeker Freek de Meere van het 

Verwey-Jonker Instituut en Tweede 

Kamerlid Martijn van Dam in gesprek  

over de herovering van de sociale cohesie 

in de wijk. De wijk krijgt nu een 7,5.  

Dat is een mooie score. 

Van Dam kent de buurt zeer goed.  

Hij studeerde in Eindhoven en woonde 

vanaf 1997 enkele jaren in de wijk 

Doornakkers. In de Bloemfonteinstraat om 

precies te zijn. “Daar was het destijds nog 

redelijk wonen, maar dieper in de wijk 

waren er veel problemen. Sommige rotte 

appels verziekten het voor de rest. Er was 

hoge werkloosheid, jongeren maakten zich 

schuldig aan crimineel gedrag, er was 

spanning tussen bevolkingsgroepen en  

verloedering van het straatbeeld. De wijk 

ging steeds verder achteruit en er werd niet 

ingegrepen. De mensen die de wijk netjes 

wilden houden, voelden zich in de steek 

gelaten. Niemand nam het voor hen op.”

De ervaring in Doornakkers was voor  

Van Dam een belangrijke motivatie om  

de politiek in te gaan. Hij werd in 1998 

gemeenteraadslid voor de PvdA in de 

lichtstad, om drie jaar later fractievoorzitter 

te worden. Hij woont sinds 2005 niet meer 

in Eindhoven, maar is nog steeds nauw 

verbonden aan de stad daar hij als 

Kamerlid de krachtwijk Doornakkers heeft 

geadopteerd. Van Dam bezoekt Doornakkers 

meerdere malen per jaar en houdt actief 

contact met de bewoners en andere 

betrokkenen om te zien wat er speelt in de 

buurt. Zo blijft hij ook goed op de hoogte 

van de ontwikkeling De Toeloop. “Ik wil 

zien en ervaren hoe het hier verder gaat.” 

 

De Toeloop, 

 een ontmoetingsplek voor ie
dereen

Herovering van de samenhang in de wijk

1312 Links Martijn van Dam, rechts Freek de Meere

“Ik wil zien en ervaren 
hoe het hier verder gaat.”



Negatieve spiraal
Van Dam: “Om de negatieve spiraal in 

Doornakkers te doorbreken was er een 

verbindende schakel met de nieuw-

bouwwijk Tongelresche Akkers nodig.  

Het is mooi dat de gebiedsontwikkeling  

De Toeloop deze rol vervult en het nieuwe 

centrum van de wijk is geworden. De 

clustering van voorzieningen in de wijk 

zorgt er bovendien voor dat óók de 

bewoners van de nieuwbouwwijk hier  

hun kinderen naar school of kinderopvang 

brengen, hun boodschappen doen en naar 

de sportclub gaan. Deze gebiedsontwikke-

ling pakt beter uit dan ik had verwacht.  

Het heeft me positief verrast. Het centrum-

gebied ziet er netjes en verzorgd uit. De 

Toeloop straalt uit dat het hier een prima 

plek is om te wonen en te verblijven.”

“Mensen moeten het 
gevoel hebben dat er iets 

gebeurt in hun wijk en 
dat wat zij bijdragen ook 

resultaat heeft.”

Dit beeld wordt bevestigd door de eerste 

onderzoeksresultaten van het Verwey- 

Jonker Instituut. De Meere: “De mensen zijn 

positief over de wijk. Doornakkers scoort 

ten opzichte van andere krachtwijken goed 

op het punt van sociale cohesie. In het 

elkaar kennen en gekend worden. Dat is 

opvallend. Er is onder wijkbewoners een 

grote tevredenheid over de gerealiseerde 

gebiedsontwikkeling en voorzieningen. 

Kinderen en volwassenen uit Doornakkers 

en Tongelresche Akkers leren elkaar beter 

kennen via schoolprojecten, de creche, het 

consultatiebureau en de zwangerschapsgym 

in De Toeloop. Dit soort voorzieningen 

verbindt mensen.” 

Proeftuin
Het Verwey-Jonker Instituut is sinds 2006 

bij Doornakkers en de gebiedsontwikkeling 

De Toeloop betrokken. Het instituut werd 

destijds gevraagd voor advisering voor en 

tijdens de bouw van het nieuwe centrum-

gebied in Doornakkers en een gedeelte van 

de nieuwe wijk Tongelresche Akkers. 

De Meere: “Er was op dat moment al een 

proeftuin gestart hoe tot succesvol gebruik 

van de openbare ruimte van het nieuwe 

centrumgebied te komen. Uitgangspunt in 

de plannen was om de woningen te laten 

staan, nieuwbouw te plegen en te 

investeren in het voorzieningenniveau, om 

zo een sociale wijkontwikkeling tot stand 

te brengen. Nieuwbouw en voorzieningen 

die aansluiten bij de wijkbehoefte en 

Doornakkers en Tongelresche Akkers met 

elkaar verbinden.” Een gebied ontwikkelen 

is één, het succesvol gebruik ervan is vers 

twee. Daarom moest er allereerst worden 

geïnvesteerd in verbondenheid tussen 

partijen. Hurks vastgoedontwikkeling, 

Vitalis WoonZorg Groep, Woonbedrijf en 

Gemeente Eindhoven vonden elkaar in een 

gedeelde visie op De Toeloop, waarbij de 

ruimtelijke uitstraling en architectonische 

kwaliteit van de gebiedsontwikkeling werd 

gekoppeld aan de sociale ontwikkeling en 

verbetering van de veiligheid. 

De Meere: “Er zijn bij de planontwikkeling 

veel gesprekken gevoerd met bewoners en 

toekomstige gebruikers. Dit om de ver-

wachtingen en behoeften van de mensen te 

peilen. Het beeld dat de bewoners over hun 

wijk hadden, was niet zo zwart als Martijn 

het schetst. Het wonen werd als redelijk 

ervaren. Mensen wilden geen sloop van 

woningen en eerder en meer aandacht voor 

de kleinere problemen in de wijk. De grotere 

problemen werden echter niet benoemd.”

De bewoners van beide wijken weten het 

nieuwe wijkcentrum De Toeloop al goed te 

vinden, blijkt uit het eerste onderzoek van 

Verwey-Jonker. 

De Meere: “De bekendheid met het 

wijkcentrum en de aanwezige sociaal-

maatschappelijke functies is groot.  

De combinatie met zorgvoorzieningen, 

winkels en nieuwe woningen in de buurt 

maakt het tot een succes. Het versterkt 

elkaar. Bewoners zien dat er in de wijk 

wordt geïnvesteerd. De opgave is nu dat 

alles nog beter gaat lopen.” 

Betrokken en verantwoordelijk
Een tweede meting naar de wijkbeleving 

begin 2012 moet duidelijk maken of de 

bewoners zich door de ontwikkeling  

De Toeloop meer betrokken en verant-

woordelijk voelen voor hun wijk.  

De Meere heeft daar een goed gevoel over. 

“De eerste cijfers zijn namelijk al best goed.”

Van Dam: “Mensen moeten het gevoel 

hebben dat er iets gebeurt in hun wijk en 

dat wat zij bijdragen ook resultaat heeft.  

De overheid heeft lange tijd in Doornakkers 

te weinig geld in verbetering van de 

veiligheid en de fysieke omgeving gestoken. 

Er is een stevige aanpak nodig, waarbij 

degenen die het verzieken voor de goed-

willende bewoners uit de wijk geplukt 

moeten worden. Je moet deze groep op  

hun gedrag aanspreken en proberen bij te 

sturen. Ze moeten verantwoordelijk worden 

gesteld voor hun directe leefomgeving.
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Deze aanpak kan uiteindelijk veel 

betekenen voor een straat of buurt.” 

De krachten bundelen en de problemen  

in de wijk aanpakken, luidt het credo van 

Van Dam. “De positieve wijkontwikkeling 

heeft mijns inziens voor een groot deel ook 

te maken met de verbetering van de 

fysieke omgeving. Het belang van de 

fysieke omgeving wordt vaak onderschat. 

Een nette omgeving, met schone straten 

en mooie voortuintjes, draagt eraan bij dat 

mensen een positief gevoel over hun buurt 

hebben. Als een buurt er netjes en 

verzorgd uitziet en er mooie, nieuwe 

gebouwen staan, voelen bewoners zich 

veel sneller veilig, meer thuis en meer 

betrokken bij hun wijk.” 

Nieuwe identiteit
De Toeloop geeft de wijk een nieuwe 

identiteit. Het imago van de wijk is 

verbeterd. Dat blijkt uit de belangstelling 

voor de nieuwe woningen in deze gebieds-

ontwikkeling. Potentiële nieuwe bewoners 

laten hun oog vallen op de wijk in het 

algemeen en De Toeloop in het bijzonder. 

De Meere: “De tendens is sinds 2009 

positief. Dit rekenen we gedeeltelijk toe 

aan De Toeloop. Doornakkers is een wijk 

geworden die zich kan spiegelen aan 

andere wijken in Eindhoven. Wij moeten 

dit nog verder onderzoeken, maar het kan 

te maken hebben met factoren als de 

investeringen in de wijk, de verbetering 

van de veiligheid en het betaalbare 

woningaanbod.” Met De Toeloop is een 

ontwikkeling tot stand gebracht die het 

kloppend hart van de wijk vormt. Maar hoe 

wordt De Toeloop als verbindende schakel 

een structureel succes? De Meere: “Partijen 

die bij de ontwikkeling betrokken zijn 

moeten zich na realisatie niet terugtrekken 

uit het gebied, maar blijven sturen op 

resultaat en blijvend betrokkenheid tonen. 

Datzelfde geldt natuurlijk voor de mensen 

die hier wonen en werken. Als zij zich 

betrokken en verantwoordelijk voor hun 

nieuwe wijk voelen, heb je een goede 

basis voor duurzaam succes.”

Tot slot, hoe ziet dit leefgebied er 
in 2030 uit?
Van Dam: “Op een gegeven moment zal 

een deel van de wijk vernieuwd moeten 

worden. Dat is gezien de bouwkundige 

staat van sommige woningen onont-

koombaar. Het is mooi dat de negatieve 

trend is omgebogen en het nu de goede 

kant opgaat met de wijk, maar tegelijkertijd 

moet je een langetermijnvisie hebben op 

de wijkaanpak tot 2030. Je moet niet 

denken dat je al klaar bent. Doornakkers 

blijft een kwetsbare wijk. Je moet de 

komende jaren op het punt van veiligheid 

scherp blijven corrigeren en daarnaast 

fysiek blijven investeren. Bewoners 

moeten het gevoel hebben dat het een 

buurt is die in de lift zit. Als een wijk 

positief verandert, houden mensen 

vertrouwen in hun wijk.” 

De Meere: “Je moet continu, beetje bij 

beetje fysiek blijven investeren. Dan wordt 

het mooier en houd je de aandacht vast. 

Het positievere beeld over Doornakkers 

moet je steeds opnieuw herbevestigen. 

Dan heb je in 2030 veel nieuwe instroom 

in de wijk én bestaande bewoners die zich 

anders gedragen en actief meedoen aan 

de sociaal-maatschappeljke ontwikkeling 

van de wijk.” 
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Laura van Oorschot

“Nog nooit eerder tachtigers

 zien volleyballen.”

1918 Het Podium



“Ik kan mij de start van De Toeloop nog goed herinneren.  

Het oorspronkelijke plan liep pontificaal door een leuk buurtparkje. 

Op ‘t Veld stonden hele mooie oude bomen en in een buurt als deze 

zijn dit soort plekjes een verademing. Ik merkte dat de buurtbewoners 

trots waren op hun wijk. Hun hart ligt hier. Dan moet je niet te licht 

denken over het belang van dit soort omgevingselementen. Ik heb 

het plan zo verschoven dat ‘t Veld gehandhaafd bleef. Hurks erkende 

gelijk de meerwaarde van deze beslissing. Je kunt alles wel weer 

nieuw maken, maar het duurt jaren voordat zo’n buitenruimte weer 

een beetje kwaliteit uitstraalt. Het heeft een behoorlijke over-

tuigingsronde gekost om de gemeente in dit nieuwe plan mee te 

krijgen, maar uiteindelijk is het één van de redenen geweest dat we 

de besloten prijsvraag hebben gewonnen. Hurks kreeg de opdracht. 

Ruimtelijke samenhang
Ik ontwerp op gevoel. Ik heb geprobeerd iets van de buurt te  

behouden en tegelijkertijd iets toe te voegen. De buitenruimte sluit 

nu mooi aan op de bestaande omgeving. Door de vier gebouwen  

in dezelfde steen te bouwen is er een eenheid ontstaan.  

De vormgeving van de buitenruimte, ‘t Veld en het plein voor het 

winkel centrum hebben een ruimtelijke samenhang, die oud en 

nieuw in de wijk met elkaar verbindt. 

Wijkgebouw De Toeloop
Ik ben ook trots dat het is gelukt om al die verschillende gebruikers 

bij elkaar te huisvesten. Het is geen makkelijke opgave om zoveel 

verschillende functies in een gebouw aan elkaar te knopen. Daar zijn 

Iemke Bakker is projectarchitect van de eerste fase van De Toeloop en ontwierp het stedenbouwkundig  

plan in dienst van Mecanoo architecten. Inmiddels is hij eigenaar van architectenbureau CHANGE.NL.

heel wat gesprekken aan voorafgegaan. Iedereen wilde zijn eigen 

herkenbare entree, dat levert een hoop anekdotisch materiaal op! 

Maar uiteindelijk delen ze een heel mooi gebouw, dat aangenaam 

aanvoelt door de toegepaste materialen, de ligging en de inzet van 

een aantal doorgaande zichtlijnen, die niet geblokkeerd worden 

door objecten en muren. Ook dat is best ingewikkeld om door een 

programma als dit heen te kneden met al die scheidingsmuren en 

deuren tussen de verschillende organisaties. Maar ik denk dat het 

gebouw ondanks onze beperkingen ruimtelijk gezien toch heel  

interessant is geworden. 

Wat ik wens? Dat De Toeloop een kern kan gaan vormen voor zowel 

de bestaande als de nieuwbouwwijk. En dat het over vijfentwintig  

jaar nog steeds betekenis heeft in de buurt. Het proces van  

De Toeloop was intensief en aangenaam. Natuurlijk waren er punten 

van discussie, maar wat ik mij vooral herinner is dat iedereen hier 

op een hele positieve manier aan heeft willen meewerken. Ik geloof 

dat dit werkplezier van iedereen afstraalt op het gebouw dat er 

uiteindelijk staat.”

De Toeloop verbindt oud en nieuw
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“Ik geloof dat dit werkplezier 
van iedereen afstraalt op het gebouw 

dat er uiteindelijk staat.”
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Hannah Bonjer is eigenaar van ontwerpbureau HNNH en Bureau Wijkwiskunde, een antropologisch communicatiebureau 

dat kwesties als identiteit en imago van wijken en bedrijven in kaart brengt. Zo ook de krachtwijk Doornakkers. 

Imagoproblemen
Terwijl wij bezig waren de identiteit en het imago van de wijk  

Doornakkers in kaart te brengen waren het woonzorgcentrum 

Berckelhof en het wijkgebouw de toeloop in gebruik. Het winkel-

centrum De Toeloop en het appartementencomplex Het Podium 

waren toen nog in aanbouw. Wat ons opviel tijdens het onderzoek 

was dat mensen wel samenkwamen in De Toeloop, maar er niet 

samenleefden. Moeders stonden letterlijk naast elkaar op het 

schoolplein hun kind op te wachten zonder enige vorm van contact. 

Op een middag zagen we een blanke moeder naast een Turkse 

mama zwijgzaam op hetzelfde bankje zitten. Dit beeld was een 

eyeopener voor ons. Opeens begrepen we wat er misging; het liep 

spaak op een vastgeworteld imagoprobleem. De verschillende 

groepen in de wijk stonden tegenover elkaar, terwijl ze eigenlijk 

allemaal hetzelfde wilden, namelijk het beste voor hun kinderen. 

Toen hadden we de oplossing. We moesten kijken naar de gemeen-

schappelijke deler tussen al die groepen. We bedachten bijvoorbeeld 

een luizenmiddag. Zo spreek je iedereen aan zonder dat je het 

verder hoeft uit te spreken.  

Nieuwe hoop
Wat ik heel bijzonder vind aan dit project is dat ze het voor elkaar 

hebben gekregen om iedereen samen te brengen. Van buurtbewoners, 

Samenwerking

tot wijkagent tot medewerkers van het ministerie, iedereen was er. 

Ik heb nooit meer meegemaakt dat mensen zo soepel met elkaar 

om de tafel zitten en dat iedereen zo graag de situatie wil veranderen. 

De Toeloop was een nieuwe hoop voor ze. Dit nieuwe gebouw zou 

veel gaan betekenen voor de omgeving. Wij waren aanvankelijk 

sceptisch, voornamelijk door de ligging. We zagen dat mensen 

ontevreden waren over de gebiedsontwikkeling. Het plan was 

misschien wel bedoeld om het imagoprobleem op te lossen, maar 

het werkte niet. Gaandeweg merkten we echter dat De Toeloop 

langzaam zijn plekje begon te verwerven binnen de wijk.  

Mijn wens is dat al die mensen er in de toekomst blijven samen-

komen. Dat iedereen zich daar welkom voelt en enthousiast blijft 

samenwerken aan een fijnere samenleving. De gebiedsontwikkeling 

De Toeloop biedt in ieder geval die kansen.

“Ik heb nooit meer mee  ge maakt 
dat iedereen op 

deze manier samenkomt.”

Speelplein basisschool BoschAkker
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Jan van de Ven 

“De Toeloop brengt de wijk een markant en functio
neel 

sch
arnierpunt tu

sse
n oud en nieuw. Nieuw elan in 

Doornakkers. V
elen uit D

oornakkers z
ullen daar elkaar 

tegenkomen omdat er veel te
 halen en te brengen is. 

De positie
ve uitst

raling prikkelt in
itia

tiefnemers 

om ook elders in
 Doornakkers t

e investeren!”
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Richard Gielen

“De Toeloop brengt de wijk een nieuw  

duurzaam centrum, dat vele jaren als een 

parel in Doornakkers aanwezig zal zijn.”

Gertjan Vromans

“De Toeloop brengt 

de wijk ruimte 

voor ontmoeting.”

Erik van Merriënboer

“De kracht van 

Eindhovenaren om 

te vernieuwen.”

Helma van Leuken

“De Toeloop brengt 

de wijk tot elkaar.”

Marco Smeets

“Een schitterend 

project voor jong 

en oud voor zowel 

het oude als het 

nieuwe Tongelre.”

Marc Eggermont

“Ontmoetingspunt.”

Paul van Poppel

“De Toeloop 

brengt de wijk

 in beweging.”

Eefje van Dongen 

“De meerwaarde van De Toeloop wordt 

zichtbaar in de wijk doordat jong 

en oud, man of vrouw, rijk of arm, wit of 

zwart er iets te zoeken heeft en dat geeft 

De Toeloop veel toeloop.“

Wendy van Horrik

“Heel veel jonge 

enthousiaste mensen 

in pleinwonen. 

Dat wordt een erg 

gezellig dakterras!” 

Ellis Kluijt

“De Toeloop; een 

levendige  

ontmoetingsplek 

voor jong en oud.”

Leon Rulkens

“De Toeloop, 

ankerpunt 
in de wijk!”



De Toeloop is een voorbeeld van een 

bijzondere gebiedsontwikkeling, die de 

verbindende schakel tussen de krachtwijk 

Doornakkers en de nieuwbouwwijk 

Tongelresche Akkers vormt. De Toeloop 

staat voor wonen, winkelen, zorg, scholing 

en vrijetijdsbesteding, maar ook voor 

veiligheid, vertrouwen, groen en ont-

moeten. Het wordt het middelpunt en 

bruisende centrum van de wijk. Voorzitter 

Raad van Bestuur Hurks groep Geert Hurks 

en burgemeester van Eindhoven Rob van 

Gijzel in dialoog over de (economische) 

aanleiding, de samenwerking, de betrok-

kenheid en het sociaal-economische succes 

van deze complexe gebiedsontwikkeling.

De (economische) aanleiding
Van Gijzel: “Eindhoven heeft de afgelopen 

vijftien jaar een enorme economische groei 

doorgemaakt en zich gemanifesteerd als 

de tweede economische regio van Neder-

land. Het is in deze context van belang dat 

de fysiek-ruimtelijke en sociaal-economische 

ontwikkeling van de stad met elkaar in 

balans blijven. Dat is echter onvoldoende 

het geval. In Eindhoven is lange tijd vooral 

grondgebonden gebouwd. Dat zorgt 

weliswaar voor een hoge woonkwaliteit, 

maar maakt de stad aan de andere kant 

zeer kwetsbaar op het punt van het 

realiseren van allerlei noodzakelijke 

stedelijke voorzieningen. Dat wordt zo 

onbetaalbaar, temeer daar de woning-

bezetting ook meer dan gehalveerd is. 

Stedelijke verdichting is noodzakelijk om 

nieuwe voorzieningen te kunnen blijven 

betalen en aan de stad toe te voegen.

Hier wordt met de gebiedsontwikkeling  

De Toeloop goed op ingespeeld,” vervolgt 

Van Gijzel zijn betoog. “Economie en 

fysieke infrastructuur zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Mensen trekken 

graag naar de stad. Steden worden steeds 

aantrekkelijker vanwege de nabijheid van 

allerlei voorzieningen. De Toeloop com-

bineert een gevarieerd woonmilieu met 

een clustering van tal van voorzieningen. 

2928 Links Rob van Gijzel, rechts Geert Hurks

De Toeloop versterkt wijkeconomie en sociale cohesie 

Verbindende schakel 

tussen krachtwijk 

en nieuwbouwwijk



gebied willen realiseren. Wij zijn nauw 

betrokken bij de omgeving. We verdiepen 

ons in de wijk en in de mensen die er 

wonen en willen een aantrekkelijk 

woon- en leefmilieu creëren. Dit vertaalt 

zich in gebouwen, functies en een  

clustering van voorzieningen. Het bouwen 

is eigenlijk het sluitstuk van het proces.  

Bij de ontwikkeling De Toeloop hebben we 

gemerkt dat je 90% van je denkwerk en 

energie stopt in het inleven in de buurt. 

Zodat je precies weet waaraan behoefte is 

en wat je moet realiseren. Pas als een 

project maatschappelijk slaagt, is ons 

ontwikkelproject geslaagd.” Het project 

‘Bouw je eigen buurt’ is een goed voor-

beeld van gezamenlijk werken aan 

wijkverbetering en versterking van de 

wijkeconomie. Hurks vastgoedontwikkeling 

en Woonbedrijf bieden de mogelijkheid 

aan werkloze jongeren in Doornakkers 

weer aan de slag te gaan en mee te 

bouwen aan hun eigen buurt. Welzijn 

Eindhoven selecteert geschikte jongeren 

voor het project. 

Hurks: “De werkgelegenheid die de 

realisatie van De Toeloop door Hurks en het 

beheer en onderhoud van het onroerend 

goed van Woonbedrijf met zich meebrengt, 

biedt laagdrempelige mogelijkheden om 

jongeren kansen te bieden op de arbeids-

markt. Via een stage kunnen ze door-

Het zijn factoren die de wijk en daarmee 

de stad Eindhoven, een enorme impuls 

geven.”

Hurks: “De krachtwijk Doornakkers kent 

een hoge werkloosheid, relatief veel 

inwoners van buitenlandse komaf en een 

eenzijdige bevolkingssamenstelling met 

veel eenpersoonshuishoudens. De samen-

hang in de wijk is de afgelopen jaren 

achteruit gegaan door de instroom van 

sociaal-economisch zwakkere mensen. Wij 

hebben met Hurks vast goedontwikkeling 

de prijsvraag voor de gebiedsontwikkeling 

De Toeloop gewonnen, met onze insteek 

om een kwaliteitsslag in de wijk te maken. 

Dat doe je in onze optiek niet door alleen 

mooie gebouwen neer te zetten, maar óók 

door nieuwe voorzieningen toe te voegen, 

de mensen bij hun buurt te betrekken en 

verantwoordelijkheid te laten dragen.  

Om zodoende een beter woon-, werk- en 

leefmilieu te scheppen. De aanpak van 

stedelijke verdichting en functietoevoeging 

in De Toeloop sluit mooi aan op de 

doelstelling van Gemeente Eindhoven  

om de stad fysiek-ruimtelijk en sociaal-

economisch beter in balans te krijgen en 

de economische groei te stimuleren.” 

De samenwerking
De Toeloop is tot stand gekomen door 

intensieve samenwerking en begrip voor 

elkaars belangen van onder andere 

Woonbedrijf, Vitalis WoonZorg Groep, 

Gemeente Eindhoven en Hurks  

vastgoedontwikkeling.  

Hurks: “Gemeente Eindhoven heeft de 

uitdaging van de gebiedsontwikkeling  

De Toeloop bij de markt neergelegd.  

Wij hebben van meet af aan aangegeven 

dat we veel méér dan bebouwing in dit 

stromen naar betaald werk als bouwvakker 

of onderhoudsmedewerker.”

Van Gijzel: “Het is een mooi project dat de 

wijkeconomie en binding in de wijk 

versterkt. Je probeert hiermee mensen in 

hun eigen wijk aan de gang te krijgen.  

Het geeft mensen een impuls om de weg 

naar boven in te slaan. De wijk wint 

hiermee aan kracht.” 

De betrokkenheid
Hurks: “Wij hebben de bewoners vanaf de 

start van de wijkontwikkeling opgezocht 

en erbij betrokken. Daar is veel tijd en 

energie in gestopt. Er is goed geluisterd 

naar de bewoners, er is gevraagd waaraan 

behoefte was en welke sociale problemen 

er speelden. Er ontstaat daardoor  

commitment. De bewoners zien het echt 

als hun project in hun wijk.”

Van Gijzel: “Als je als bewoner al niet 

geïnteresseerd bent in je wijk, wie is het 

dan nog wel? Mensen moeten het gevoel 

krijgen dat zij onderdeel uitmaken van de 

wijk en medeverantwoordelijk zijn voor de 

leefbaarheid en kracht van hun wijk.  

Het gevoel hebben dat hun bijdrage ertoe 

doet. Kracht ontwikkel je door mensen in 

positie te brengen. Dat is bij de ontwikke-

ling van De Toeloop duidelijk het geval.”

Hurks: “Wij willen een levendige wijk 

creëren. Partijen en groepen met elkaar 

verbinden. Het is reden waarom we 

bijvoorbeeld de basisschool en kinder-

opvang naast het woonzorgcentrum van 

Vitalis hebben gepositioneerd. We brengen 

op deze wijze oud en jong met elkaar in 

contact. Zij ontmoeten elkaar en krijgen 

respect voor elkaar. Het brengt senioren in 

beweging en er ontstaat sociale controle.”

“Wij hebben de  
bewoners vanaf de  

start van de 
wijkontwikkeling  
opgezocht en erbij  

betrokken.”
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Het bruisende centrum van de wijk

Een plek met karakter

Een buurt waar je elkaar ontmoet



Het succes
Van Gijzel: “De ontwikkeling De Toeloop 

staat model voor de nieuwe manier van 

denken. Zorgen voor een gevarieerd 

woonmilieu en bouwen in een hogere 

dichtheid om een stedelijk voorzieningen-

niveau tot stand te brengen. Het zorgt voor 

versterking van de wijkeconomie en het 

genereert nieuwe instroom in de wijk. 

Door menging van doelgroepen - jongeren, 

ouderen, alleenstaanden, gezinnen - krijg 

je nieuwe dynamiek in de wijk. Dat biedt 

nieuwe kansen.”

Hurks: “Het succes schuilt mijns inziens  

in de goede samenwerking tussen alle 

partijen. Er is vertrouwen in elkaar en er 

ligt een gezamenlijke visie op het eind-

doel. Daar wordt aan vastgehouden.  

Er is vanaf de start heel goed naar elkaar 

geluisterd, partijen hebben respect  

voor elkaars expertise en begrip voor 

elkaars belangen. Problemen zijn niet als 

problemen gezien, maar er is steeds 

oplossingsgericht gedacht. Dat werkt  

heel enthousiasmerend.”

Van Gijzel: “Dit project strekt veel verder 

dan het neerzetten van een nieuw 

woonblok. Ik zie dat mensen heel trots zijn 

op hun wijk en hun nieuwe voorzieningen. 

Er is ook een kwaliteit gerealiseerd waar 

mensen trots op kúnnen zijn.”

Hurks: “Het project De Toeloop is succesvol 

dankzij het aanpakken van alle drie de 

invalshoeken van wijkversterking.  

Er is aandacht voor ruimtelijke, sociale  

en economische ontwikkeling.  

Ze horen onlosmakelijk bij elkaar en  

geven deze gebiedsontwikkeling een 

belangrijke meerwaarde.”

De toekomst
Van Gijzel: “Iedereen is trots op het tot nu 

toe bereikte resultaat. De vraag is wel;  

hoe houd je de dynamiek in De Toeloop  

de komende jaren op peil?” 

Hurks: “Je moet nooit stoppen met wat  

je in gang hebt gezet. Wij ontwikkelen 

projecten en gebieden vanuit een lange-

termijnvisie, gericht op duurzaamheid, 

hoge kwaliteit en het creëren van een 

thuisgevoel. Wij willen dat mensen in  

De Toeloop trots zijn en blijven op hun wijk 

en zich betrokken en verantwoordelijk 

voelen voor hun wijk. Op deze wijze blijft 

de wijk krachtig en levendig. Woonbedrijf 

heeft zich met de realisatie en exploitatie 

van maatschappelijke voorzieningen als 

een jongerencentrum, basisschool, 

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, 

consultatiebureau en buurtinfowinkel 

duurzaam aan De Toeloop verbonden.  

En Vitalis op haar beurt heeft zich ver-

bonden aan het gezondheidscentrum en 

woonzorgcentrum Berckelhof. Hiermee 

wordt de leefbaarheid gewaarborgd en 

blijft de kwaliteit gehandhaafd.”

Van Gijzel: “Er moet een blijvende  

relatie met de buurt zijn, waarbij goed 

geanticipeerd wordt op de noden en 

behoeften in de wijk. Daarmee investeer  

je in de toekomst en daar plukt de stad 

Eindhoven in sociaal-economisch opzicht  

de vruchten van.”

Van Gijzel: “Het leidt tot herstel van sociale 

cohesie. Dat heeft ook weer alles met 

economie te maken. Samenhang en je 

thuis voelen in de wijk is de basis voor 

educatie en economische ontwikkeling.  

De kwaliteit van de leefomgeving wordt 

hiermee versterkt. Er liggen nieuwe 

uitdagingen voor de bewoners, nieuwe 

activiteiten worden gestart, verant-

woordelijkheden worden opgepakt.  

Dat leidt ertoe dat de perspectieven voor 

een verdere levensontwikkeling groter zijn. 

De gefuseerde basisschool BoschAkker in 

wijkgebouw De Toeloop - waarin leer lingen 

uit de bestaande wijk en nieuwe leerlingen 

uit de nieuwbouw samenkomen - geeft 

ook een impuls aan de wijk,” meent  

Van Gijzel. “Het gaat daarbij om de 

beleving van de school en wat je er  

met elkaar van wilt maken.”

Hurks: “De Toeloop staat voor ontmoeten. 

Verschillende leefmilieus komen op deze 

school bij elkaar. Kansarme leerlingen 

worden door kansrijke leerlingen  

gemotiveerd en gestimuleerd in hun 

ontwikkeling. Dan kan alleen maar positief 

uitwerken.”

Van Gijzel: “De nieuwkomers in dit gebied 

hebben vaak meer kracht, zelfstandigheid 

en een hoger opleidingsniveau. Zij zijn zich 

meer bewust van wat er in hun omgeving 

speelt. De bestaande bewoners kunnen 

zich daaraan optrekken.”

“Dit project strekt veel 
verder dan het neerzetten 
van een nieuw woonblok.”
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Gerard van de Ven
“Een mooi voorbeeld van een integrale multifunctionele gebiedsontwikkeling die bijdraagt aan een prettig leefklimaat in de wijk en die met respect voor bestaande waarden tot stand gekomen is.”

Pauline Gruntjes
“De samenkomst van een veelheid aan functies en dus veel mensen die elkaar kunnen ontmoeten.”

Ingrid de Boer

“Beweging.”

Koen van der Heijden
“Een buurtcentrum waar bewoners trots op kunnen zijn!”

Paul Tholenaars

“Daar waar Doornakkers samenkomt.”

Koen Waijers
“Geweldig resultaat door teamwork.”

Tonny van den Boomen
“De Toeloop brengt de wijk evenwicht in het ongelijk.” 

Luuk Bours
“Een geweldig project.”

Peter van der Horst
“Een monument voor succesvolle samenwerking.” 

Hilde Bergsma

“Diepgewortelde gezamenlijke trots.”
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Erik Leijten 

“Een icoon van de buurt waar je trots op bent 
als bewoner, bezoeker of gebruiker.”

Gezamenlijke daktuin pleinappartementen
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“Voorop staat voor mij dat De Toeloop een ontmoetingsplek is.  

Wij hebben daar heel veel functies gebundeld om die ontmoeting 

op een spontane manier mogelijk te maken. Het is daarbij natuurlijk 

hartstikke mooi dat het zo centraal ligt tussen de bestaande en de 

nieuwbouwwijk in. Dat maakt het een soort verbindingsschakel.  

Het is interessant om te zien of het plan dat je op papier hebt 

getekend in de praktijk ook werkt. Een gebouw alleen maakt die 

ontmoetingsfunctie niet, dat doen uiteraard de mensen erin.  

Wij proberen daar als gemeente nog wel bij te helpen, maar we 

doen vooral een beroep op de gebruikers. Uiteindelijk hoop je dat 

een plek als De Toeloop een icoon in de wijk wordt. Een centrum 

waar mensen trots op zijn. De bewoners en gebruikers moeten er  

de komende jaren zelf hun schouders onder zetten om het tot een 

succes te maken, maar de signalen zijn tot dusver al erg positief. 

Kijk naar de school, die is nu een ankerpunt tussen de twee wijken. 

De nieuwe wijk oriënteert zich op De Toeloop als centraal punt. Dat 

is natuurlijk fantastisch. We hebben er destijds ook hard aan gewerkt 

om te zorgen dat de school er eerder stond dan de nieuwbouwwijk. 

Anders zijn al die nieuwe kinderen al bij andere scholen onder-

gebracht. Nu is het een zeer geslaagde ontmoetingsplek geworden.  

Ik weet nog dat ik er rondliep met minister Eberhard van der Laan en 

dat hij zei: “Dit is de mooiste brede school die ik ooit heb bezocht.”

Voedingsbodem en motor
Sociale samenhang was van oudsher al sterk aanwezig in de wijk. 

Dat is niet ontstaan door De Toeloop. Er is nu wel een plek gecreëerd 

waar die betrokkenheid als een soort voedingsbodem kan uitgroeien. 

Maar het centrum is ook een motor voor nieuwe ontwikkelingen en 

nieuwe mensen om zich er bij aan te haken. Het staat daarvoor op 

een prima plek, het is een fantastisch gebouw en de mensen maken 

het tot een feest! Ik hoop dan ook dat iedereen in beide wijken zegt: 

‘Die Toeloop is van ons.’”

Mary Fiers is wethouder van Wonen, Wijken, Ruimte  

en Burgerparticipatie bij Gemeente Eindhoven. 

De Toeloop is de 

verbindingsschakel 

tussen oude  

en nieuwe wijk

“De Toeloop is een 
voedingsbodem waar de sociale 

samenhang kan uitgroeien.”



Het voelt hier 

heel anders dan in 

mijn oude wijk

“Aanvankelijk wilde ik helemaal niet in een appartement wonen,  

ik was een groot huis gewend met een enorme tuin. Maar dit  

hoekappartement zag er op de plaatjes zo prachtig uit met een 

royaal balkon van 5x5 meter en een wijds uitzicht aan alle kanten. 

Het appartement valt in het echt zeker niet tegen, het is heel mooi, 

ruim en wit. Als ik nu buiten op het balkon zit met mijn kinderen en 

kleinkinderen roepen ze: “Oh, wat vinden we het hier fijn!”

Ik woon hier nog te kort om echt te weten wat ik van De Toeloop 

vind. Ik vind het tot nu toe hartstikke fijn, ik kan nu lopend naar  

de tennisbaan bijvoorbeeld. Maar verder is er eigenlijk nog niet  

zo veel… er wordt volop gebouwd en er zijn nog helemaal geen 

winkels. Het is hier eerlijk gezegd tot nu toe erg rustig. Het voelt 

hier heel anders dan in mijn oude wijk. Dat komt vooral omdat het 

allemaal zo mooi en nieuw is. 

Of ik verschil merk in de wijk sinds De Toeloop er is? Ja ik denk het 

wel. Maar wat dat verschil precies is… Ik merk wel dat er tegen-

woordig heel veel georganiseerd wordt voor de buurt. Activiteiten 

zoals computerles en zo. Ik denk dat ik daar, nu ik zoveel tijd om 

handen heb, wel aan mee ga doen.” 
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Mien Verhouden is geboren en getogen in de wijk Doornakkers. Haar ouders 

hebben er zeventig jaar geleden een rotanwinkeltje opgezet. Mien heeft dit in de 

jaren zeventig overgenomen en uitgebreid tot een ruime rotan- en speciaalzaak. 

Onlangs heeft ze de winkel verkocht en sinds kort woont ze samen met echtgenoot 

Jan in een van de pleinappartementen in De Toeloop.

“Er wordt hier tegenwoordig heel veel 
georganiseerd voor de buurt.”



Samendoen is het sleutelwoord
“Samendoen is voor mij het sleutelbegrip als ik aan De Toeloop 

denk. We doen het hier met zijn allen. Iedereen levert een bijdrage 

en iedereen kan meedoen aan de activiteiten. Een voorbeeld is de 

ouder- en kindgym. Ik was blij dat een bestaande groep uit Geldrop 

van onze gymzaal gebruik wilde maken, maar vervolgens hebben 

we ons wel gezamenlijk ingezet om ook mensen uit de wijk hier 

naartoe te halen. Bewegen, gezondheid en opvoeden is immers 

een thema in Doornakkers. Aanvankelijk startte de groep met acht 

ouders. “Het is mislukt,” zei de leidster. Maar ik legde haar uit dat 

dit een heel goed begin was voor deze wijk en dat je hier soms een 

lange adem nodig hebt. Dingen komen langzaam op gang, maar 

inmiddels is er zoveel animo voor de gymles dat er een wachtlijst 

is ontstaan. Dat moet je samendoen. Elke keer weer springen we 

ergens actief op in en kijken we wat we er mee kunnen. 

Samenkomen en samendoen, dat is hier beslist gelukt. De Toeloop  

biedt volop gelegenheid om samen te leren, te sporten of een 

hobby te beoefenen. Juist door samen bezig te zijn leren buurt-

bewoners elkaar kennen. In het handwerkgroepje zitten Turkse en 

Nederlandse vrouwen gezellig ervaringen met elkaar uit te wisselen 

tijdens het breien. En afgelopen Koninginnedag werkten de twee 

wijken perfect samen om een feestelijke dag te organiseren.  

Oud en jong, allochtoon en autochtoon, iedereen was betrokken. 

Wijkgebouw de toeloop is een plek geworden waar onderwijs,  

recreatie en ontmoeting op een goede manier samenkomen. De deur 

staat ook altijd open voor een kopje koffie en een praatje. Iedere 

bewoner moet zich welkom voelen, dan is mijn wens vervuld.”

De Toeloop is samendoen

4342

Nell Lemmen is sociaal manager van wijkcentrum De Toeloop.  

Zij is er verantwoordelijk voor dat gebruikers goed samenwerken 

en dat het aanbod van activiteiten aansluit op de behoeften van 

de wijkbewoners zodat De Toeloop maximaal gebruikt wordt. 

Trapveld jongerencentrum



Het is inmiddels wetenschappelijk  

bewezen; het gaat stukken beter met 

krachtwijk Doornakkers. Bewoners en 

gebruikers beleven het gebied veel  

positiever sinds de komst van De Toeloop. 

Dit blijkt vooral te komen door de architec-

tuur en de hoge ruimtelijke kwaliteit van 

de gebiedsontwikkeling. Dok architect en 

voormalig Rijksbouwmeester Liesbeth van 

der Pol en oprichter en creatief directeur 

van Mecanoo architecten Francine Houben 

met elkaar in gesprek over hun bijdrage 

aan de ruimtelijke en architectonische kant 

van De Toeloop. Hoe komt het toch dat 

bewoners zich zo prettig voelen in dit 

nieuwe centrum? 

Het prille begin
Van der Pol: “Ik raakte in 2008 als Rijks-

bouwmeester betrokken bij Doornakkers.  

Op een symposium waar Ella Vogelaar haar 

zorgen uitsprak over de wijken in het 

algemeen, kwamen we op het idee om 

kleine ontwerpteams aan te bieden vanuit 

het Atelier Rijks bouwmeester. Doornakkers 

werd als eerste opgepakt. Uiteindelijk zou 

een mooie architectuur, een goede steden-

bouw en een goed landschapsplan de hele 

atmosfeer van de 

wijk kunnen 

verbeteren. Ook  

als de toenmalige 

inwoners er zouden 

blijven wonen. Een 

onderzoeksteam 

heeft zich vervol-

gens verdiept in 

wat bewoners nu 

eigenlijk wilden, wat er ruimtelijk ontbrak 

en wat er mogelijk herbestemd of  

veranderd zou kunnen worden, zoals de 

oude scholen die leeg achter zouden 

blijven. Cruciaal was dat de aangewezen 

wijken zelf mee wilden werken.  

Doornakkers was de eerste wijk die zich 

aanmeldde. Wat een blije mensen kwamen 

we daar tegen! De nieuwe brede school in 

het gebouw De Toeloop was net klaar en 

hun enthousiasme was echt overdonderend. 

De trots die deze mensen voelden over  

het gebouw was opvallend. Hoe ben jij er 

eigenlijk bij terechtgekomen Francine?”

Houben: “Wij zijn in 2002 gevraagd door 

Hurks. Het ging om een besloten prijsvraag 

en ik kan me herinneren dat we het 

stedenbouw kundig plan van de gemeente 

volledig hebben omgegooid. We vonden 

de buurt heel mooi. Het was er erg groen 

en er stonden prachtige oude kastanje-

bomen. Het laatste wat we daar wilden 

doen was een vinexwijkje plaatsen in de 

bestaande wijk. We wilden het bestaande 

en nieuwe deel juist met elkaar verweven.  

Die verweving zie je vooral terug aan de 

randen, waar oud en nieuw samenkomen. 

We hebben besloten veel bestaande bouw 

te handhaven en te renoveren, waardoor 

de wijk van de 

mensen bleef. Ook 

het groen hebben 

we vermengd in 

het stedelijk plan. 

We vonden het 

zonde om het 

helemaal vol te 

bouwen. Heerlijk 

juist zo’n veld om 

Ruimtelijke kwalite
it v

an 

De Toeloop verbetert 

leefkwalite
it v

an bewoners

Natuurlijk
e verweving van oude wijk en nieuw centrum

4544

Li
es

be
th

 v
an

 d
er

 P
ol

Fr
an

ci
ne

 H
ou

be
n



4746

Houben: “Wij hebben inderdaad vanaf  

het begin de bomen bijna als heilig  

verklaard. Het plan heeft zich daaromheen 

moeten voegen. Daardoor voelt het nu zo 

natuurlijk aan. De keuze voor de rustige 

baksteen en het kiwiprincipe (als je een 

hap uit het gebouw neemt, is die overal 

hetzelfde, strak en wit) van de gebouwen 

helpt daarbij. Als je bij De Toeloop bent, 

voelt het heel prettig en natuurlijk aan.  

Het vormenspel is daarbij ook belangrijk. 

Het groene veld en het stenen plein voor 

de supermarkt zijn niet in een rechte lijn 

met elkaar verbonden, maar via allerlei 

knikken en bochten, waardoor het heel 

natuurlijk aanvoelt. Ze vormen ook een 

collectieve ruimte tussen het bestaande en 

nieuwe gedeelte in. Ze liggen opzettelijk 

aan de randen zodat ze strategisch ook 

goed bereikbaar zijn voor de nieuwbouw-

wijk Tongelresche Akkers. Zo voelen ook 

die bewoners zich positief betrokken bij 

Doornakkers. Het nieuwe deel contrasteert 

helemaal niet met de omgeving, ook 

omdat er zoveel aandacht is besteed aan 

de indeling van de openbare ruimten. 

Overigens is de architectuur van de oude 

huizen in de wijk rijk en verzorgd.”

De kick van nieuwe architectuur
Van der Pol: “Ik ben het met je eens.  

De oude architectuur daar is heel aardig. 

Ook de oude stedelijke structuur was heel 

interessant. Een groot deel van de beleving 

zit dan ook in het imago. Voorheen werden 

de woningen als armoedig ervaren, maar 

dat kwam vooral door de verhalen. Je kunt 

je hier afvragen of het nou het nieuwe  

programma is wat de gebiedsontwikkeling 

even een balletje te trappen of een picknick 

te houden. Dat zie je wereldwijd toch in 

alle grote steden, zo’n mooi park? Je moet 

als architect stedelijkheid vooral niet 

verwarren met stenigheid. De openbare 

ruimte en het groen hebben van begin af 

aan een hele grote rol gespeeld voor ons. 

Het grappige is dat wij het destijds 

trouwens ondanks de verhalen helemaal 

niet als zo’n slechte wijk ervoeren.” 

Ruimtelijke potentie en  
natuurbehoud
Van der Pol: “Weet je hoe dat komt?  

Als ontwerper kijk je als geen ander met 

een kansenblik om je heen, want er  

waren wel degelijk moeilijke plekken daar.  

Er was ook leegstand en er waren winkels 

die moeilijk liepen. Er was absoluut een 

zorgcomponent in die wijk. ‘Tokkieverhalen’ 

zeg maar. Als ontwerper kijk je echter niet 

met de blik van de sociale moeilijkheden, 

maar louter met de blik van de ruimtelijke 

potentie. Je ziet altijd kansen. Je spot een 

mooi stukje grasveld en het valt je op dat 

er zulke leuke mensen wonen. Je ontdekt 

een vrolijke juf die er enthousiast met haar 

klas rondrent. Die positieve aspecten pik je 

op. Je ziet in dat grasveld een prachtig 

park, niet een hangplek voor jongeren. 

Daarom zijn ontwerpers zo hard nodig. Je 

kunt problemen niet theoretisch oplossen, 

wel ruimtelijk. Ontwerpers zijn echt nodig 

om een positieve draai aan een ruimte te 

geven. Je ziet dat dit plan allemaal knikken 

heeft. Ik weet niet waar die precies uit 

voort zijn gekomen, maar ik bedenk me zo 

dat jullie wellicht wat bomen hebben 

willen sparen...”

zo succesvol maakt of de nieuwe architectuur 

die zo’n enorme kick geeft. Ik denk dat 

laatste. Vaak ga je als je die kick van het 

nieuwe ervaart namelijk vanzelf het oude 

ook opknappen en schilderen. De invloed 

van een gebouw zelf wordt soms wat 

onderschat vind ik. Mensen samenbrengen 

is niet genoeg. Het maakt wel een enorm 

verschil als je dit in een mooie en waardige 

omgeving doet. Het is niet een kwestie van 

zomaar vierkante meters bouwen. Je moet 

ruimte bieden voor ontmoeting, ruimte 

voor een strategie op educatief niveau, 

voor een juf om haar ideeën over lesgeven 

neer te kunnen zetten.”

Houben: “De kwaliteit van het gebouw De 

Toeloop zit achteraf gezien ook sterk in het 

proces. Een reden dat mensen het nu zo 

waarderen is omdat we vooraf voortdurend 

overleg hebben gehad met de gebruikers over 

hoe zij de ruimte wilden gaan gebruiken. 

Daarmee creëer je draagvlak. Letterlijk 

iedereen in de wijk krijgt een keer met dit 

gebouw te maken; baby’s van nul jaar tot 

ouderen van honderd jaar maken samen 

gebruik van De Toeloop. Of je nu zwart of 

wit bent, oud of jong, iedereen uit de wijk 

komt elkaar hier tegen. Dat maakt het een 

bijzonder project. Dat dit is gelukt met zulke 

goede communicatie en samenwerking is 

toch wel uniek. Ik denk dat er niet veel van 

dit soort projecten in Nederland voorkomen. 

Maar ik ben het met je eens Liesbeth, zo’n 

gebouw krijgt alleen zoveel waardering als 

het naast dat het de behoeften van de 

gebruikers invult, ook mooi en verzorgd 

wordt opgeleverd.” 

De toekomst
Van der Pol: “Dit nieuwe centrum doet 

geweldig veel voor de wijk, maar hier 

houdt het wat mij betreft niet op. De 

volgende stap is om het gedeelte dat leeg 

is achtergebleven - de voormalige scholen 

en winkels die naar De Toeloop zijn 

verhuisd - een upgrade en herbestemming 

te geven. Ik denk dat Hurks dit als geen 

ander samen met gemeente en corporaties 

zou kunnen doen. Het nieuwe centrum is 

absoluut een aanwinst voor de wijk, maar 

ik denk dat ook het deel dat achterblijft 

aandacht verdient. Misschien is dat nu de 

volgende fase? Daarvoor kun je het nieuwe 

elan van deze nieuwe omgeving goed 

gebruiken. Van hieruit kun je een stroom-

versnelling teweegbrengen. De invloed  

van deze nieuwbouw zal over de hele wijk 

uitstralen. Francine en ik willen daar graag 

bij helpen, want ik denk dat na nieuw-

bouw, nu herbestemming de opgave is.”

Houben: “Daarvoor is dit gebied inderdaad 

een prachtige katalysator. Dat zou deze 

investering ook waard moeten zijn.  

De Toeloop is een begin, maar deze vlek 

wordt groter.”

Of je nu zwart of wit 
bent, oud of jong, 

iedereen uit de  
wijk komt elkaar  

hier tegen. 
Dat maakt het een 
bijzonder project.
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“Toen Vitalis ons tijdens de ontwikkeling van De Toeloop benaderde 

of wij samen met hun een gebouw wilden delen, was ik direct al 

enthousiast. Het oorspronkelijke ontwerp vonden wij echter niet zo 

praktisch. Een arts moet bijvoorbeeld ongezien naar zijn assistent 

kunnen lopen, zonder meteen aangesproken te worden door drie 

patiënten. Looplijnen en scheidingswanden zijn essentieel voor ons. 

Gelukkig hebben we alsnog goed met elkaar kunnen overleggen en 

is het ontwerp aangepast aan onze behoeften. Nu klinkt het gebouw 

als een klok. 

Bovendien zitten we op een aansprekende locatie. We willen  

graag dichtbij onze mensen zitten, maar in Doornakkers trokken 

alle voorzieningen weg: winkels, scholen, de bakker. Het gezond-

heidscentrum was het enige dat er nog stond! We zaten niet langer 

op een aantrekkelijk punt. Hier zijn we goed bereikbaar voor zowel 

de oude bevolking als voor de nieuwkomers uit Tongelresche  

Akkers. Dat was ook ons uitgangspunt, we wilden toegankelijk zijn 

voor beide wijken en iedereen het juiste aanbod kunnen bieden.  

Wij zijn er nadrukkelijk voor alle Eindhovenaren. Niet alle nieuw-

komers voelen zich hier thuis, maar velen vinden het heel fijn om 

alle voorzieningen onder één dak te hebben.

Eduard Scheel is m
anager en fysiotherapeut bij SGE. Dit gezondheidscentrum 

deelt het gebouw met Berckelhof, het woonzorgcentrum van Vitalis. 

Samen delen 
De bewoners en patiënten van Berckelhof komen niet automatisch 

bij ons terecht. Veel van hen zitten al vijfentwintig jaar bij dezelfde 

huisarts, daar zijn ze aan gehecht. Dat geldt overigens niet voor onze 

apotheek, daar komen de meesten wel naartoe. Nieuwe bewoners 

van buiten de wijk vinden het heel praktisch dat ze in hun eigen 

gebouw terechtkunnen voor zorg. Berckelhof maakt wat dat betreft 

ook gebruik van onze hulpverlening. Als zij een patiënt met een 

nieuwe knie hebben sturen ze die naar ons toe voor revalidatie.  

We zijn heel zichtbaar voor elkaar en hebben een fijne samenwerking. 

We delen praktische zaken zoals beveiliging en verwarmingsinstallaties 

en maken gebruik van elkaars kwaliteiten en dienstverlening.

Ik vind De Toeloop een goed initiatief. Alles trok langzaamaan  

weg uit de wijk. Dit centrum geeft de wijk een nieuwe kans.  

Hopelijk gaat dit centrumgebied steeds meer leven en spreken.”

De Toeloop biedt de 

wijk een nieuwe kans 

“Hier zijn we goed bereikbaar 
voor beide wijken.”
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“Wat ik zo leuk vind aan De Toeloop is dat onze woningen op een 

hele andere manier in de wijk staan dan traditionele zorgwoningen. 

De wijk komt hier makkelijk naar binnen en onze bewoners gaan 

makkelijker de wijk in, omdat dit veel natuurlijker en aangenamer 

is geworden. Voorheen was ons gebouw vrij besloten. Tenzij je er 

op visite ging had je er eigenlijk niks te zoeken. Er is nu veel meer 

interactie met de wijk. We hebben een restaurant, de bibliotheek, 

diverse winkeltjes, allerlei redenen om bij ons binnen te lopen. 

Er ontstaat zo vanzelf contact met onze bewoners. Ons imago is 

hierdoor drastisch veranderd. Onze bewoners blijken helemaal niet 

kwetsbaar en zielig! Ze worden nu dan ook uitgenodigd voor allerlei 

buurtactiviteiten. Hun belevingswereld is veel groter geworden.  

Ze staan meer in het leven.

Door de indeling van dit gebied worden onze bewoners vanzelf 

meer geconfronteerd met het leven in de wijk. Veel van de  

appartementen kijken uit op het ontmoetingsplein voor de school, 

hun wandelroute komt langs alle ontmoetingspunten van de buurt.  

De nadruk ligt nu niet meer alleen op zorg, maar juist op de  

mogelijkheden die er zijn. Zo hebben we nu ook een jeu de  

boulesbaan. De bewoners blijven veel actiever in het leven staan  

en dat werkt erg positief. 

Wat ik heel bijzonder vind aan De Toeloop is de inspiratie en energie 

die het geeft. Iedereen die je spreekt is volop bezig met plannen 

maken en ideeën uit te werken. Ze werken samen om problemen  

op te lossen en de leefbaarheid in de wijk te bevorderen.  

Het bruist hier gewoon. Ik vind het verrassend dat iedereen zo  

zijn best doet om het beter te maken. Je voelt nu al dat de ver-

houdingen in de wijk zijn veranderd. Er is veel minder spanning 

tussen de verschillende delen. Iedereen krijgt nu de ruimte om  

zijn leven op zijn eigen manier te leiden. De Toeloop is echt een  

verrijking van de wijk.”

Floor de Vroome is werkzaam als directeur 

van Vitalis Berckelhof. Bewoners kunnen

 hier zelfstandig wonen, maar krijgen zorg 

als ze dat (op den duur) nodig hebben. 

De Toeloop brengt 

mensen uit de wijk 

op een natuurlijke 

manier samen

“Wat ik heel bijzonder vind 
aan De Toeloop is de inspiratie  

en energie die het geeft.”

Berckelhof
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Emin Ustuner onderste
unt in opdracht van Woonbedrijf p

rojecten en activiteiten 

voor Turkse senioren. Hij heeft ze
lf ja

renlang in de wijk Doornakkers gewoond. 

Nu komt hij er nog minstens drie keer per week vanwege zijn
 functie en om familie 

en vrienden te bezoeken. 

Iedereen moet zic
h thuis  

voelen in De Toeloop

“Ik hoorde vorige week van een Turkse vrouw dat ze de tekenles in 

De Toeloop zo leuk vond. Ook over het breiclubje sprak ze enthousiast. 

Voorheen was er weinig tot niets voor onze doelgroepen. Ik merk 

dat De Toeloop laagdrempelig voor ze is. Ze doen hier makkelijker 

mee aan activiteiten. Er is koffie, thee en vriendelijkheid. Dat vind ik 

heel belangrijk in zo’n ontmoetingscentrum. De activiteiten zijn een 

middel om mensen bij elkaar te brengen. Vooral onze vrouwelijke 

senioren maken veel gebruik van de sportactiviteiten. Hiervoor ging 

een aantal van hen hooguit zwemmen. Ze voelen zich hier steeds 

meer thuis. En niet alleen met elkaar. Dankzij het multifunctionele 

karakter van het gebouw, leggen ze tijdens hun activiteiten ook  

contacten met Marokkaanse en Nederlandse vrouwen. En die  

contacten blijven niet beperkt tot De Toeloop, ook in de wijk  

begroeten ze elkaar nu. Dat is al heel wat hoor! De Toeloop werkt  

als een olievlek. Moeders moedigen elkaar op het schoolplein aan 

om mee te komen naar de tekenles. 

Onmisbaar gebouw
Onze doelgroep weet nu waar ze naartoe moet voor activiteiten en 

informatiebijeenkomsten. De Toeloop is een duidelijk en centraal 

punt. Ze komen daardoor veel eerder naar wijkgerichte bijeen-

komsten toe en doen actiever mee aan bijvoorbeeld een wijkdag. 

Ik hoop dat De Toeloop aandacht blijft besteden aan de kwetsbare 

groepen in Doornakkers en met ze in gesprek blijft. Gebouwen als 

De Toeloop zijn onmisbaar in de wijk. Als elke bevolkingsgroep zijn 

eigen ruimte heeft, hoe kom je elkaar dan tegen? In een Turks café 

leer je geen Nederlands. Een multifunctioneel gebouw waar  

iedereen zich thuis voelt werkt absoluut integratiebevorderend.” 

“Een multifunctioneel 
gebouw als

De Toeloop werkt
integratiebevorderend.”
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Thea Manders

“De meerwaarde van De Toeloop wordt zichtbaar in de wijk door de start  

van een kleinschalig wonen-project voor dementerende ouderen binnen  

Vitalis B
erckelhof, waardoor ook deze groep ouderen in de eigen wijk kan  

blijven wonen en de mantelzorg haar belangrijke taak kan blijven uitvoeren.”

Berckelhof
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