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Wie nu zijn woning wil 
aanpassen om die leefbaar te hou-
den en/of te verduurzamen, heeft 
een individuele monumentenver-
gunning nodig. Dat kost tijd, geld 
en er is geen consistent beleid of 
handhaving vanuit de gemeente. 
Veel (nieuwe) eigenaren gaan dan  
ook voortvarend aan de slag om 
hun woningen aan te passen aan 
hun hedendaagse woonwensen. 
Doordat veel ingrepen nu zonder 
vergunning uitgevoerd worden, 
staan de monumentale waarden met 
name van de ‘schil’ van de wonin-
gen onder druk. Daarnaast is het in 
ons aller belang, ook voor de toe-
komstige waarde van onze wonin-

gen, om ze te verduurzamen, aan te 
passen aan de hedendaagse eisen. 
Tegelijkertijd willen we de monu-
mentale uitstraling van de wijk niet 
laten verslonzen maar zelfs verbe-
teren.
De werkgroep wil hier schetsen 
met welk instrumentarium (welke 
middelen) we in de in de nabije 
toekomst verder denken te kunnen. 

We willen enerzijds meer ruimte 
bieden aan individuele eigenaren 
om de binnenkant van hun wonin-
gen aan te kunnen passen en ver-
duurzaming mogelijk te maken. 
Anderzijds willen we de monu-
mentale kwaliteiten beter bescher-
men en bewaken.

Wat willen we? 
We hebben voor de bescherming 
van de monumentale waarden van 
het Witte Dorp behoefte aan  een 
samenhangend stelsel instrumen-
ten: 

1.Welke monumentale waar-
den van de woningen willen we 
beschermen? En hoe gaan we daar 
in de praktijk mee om? Over deze 
‘Welstandscriteria’ (zie kader voor 
een korte samenvatting en de site 
voor het complete stuk) moeten 
afspraken gemaakt worden. Net als 
over de rol die ze spelen bij het 
verlenen van vergunningen. 
Hier is sprake van een samen-
spel tussen gemeente, Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit van de 
gemeente (hier is de monumen-
tencommissie in opgegaan) en 

stichting Het Witte Dorp De 
Burgh (WIDO). De invoering van 
de nieuwe Omgevingswet en het 
omzetten van bestemmingsplannen 
in omgevingsplannen biedt een uit-
gelezen kans om de uitgangspunten 
samen tegen het licht te houden, 
te actualiseren en tot een werkbaar 
instrumentarium te komen. 

2. Als werkgroep Monument 3.0 
zien wij aan de ene kant graag een 
strikt beleid ten aanzien van de 
uiterlijke verschijningsvorm van 
de woningen, zeg maar de buiten-
kant. Terwijl we daar tegenover 
aan de binnenzijde van de wonin-
gen meer vrijheid voor de indivi-
duele woningeigenaren bepleiten.
Voor veel voorkomende verbou-
wingswensen worden goedge-
keurde oplossingen aangeboden, 
die met een eenvoudige melding 
vergund kunnen worden. Hetzelfde 
geldt voor onderhoudswerkzaam-
heden. Hierover maken we con-
crete afspraken met de betrokken 
gemeentelijke afdelingen.

3. Huidige én nieuwe eigenaar/
bewoners van het Witte Dorp 

willen we voorlichten over de 
Welstandscriteria en het nieuws 
daaromtrent. De werkgroep 
Monument 3.0 ziet een belangrij-
ke rol weggelegd voor de stich-
ting WIDO bij het propageren van 
de criteria en het naleven ervan. 
Nieuwe bewoners worden actief 
benaderd – bij voorkeur voordat 
ze beginnen met verbouwen. En 
- in het geval er verbouwingswen-
sen of -plannen zijn - wegwijs 
gemaakt. Dat moet naleving van 
de Welstandscriteria stimuleren. 

4. Stimulering kan ook door sub-
sidiëring en financiering. Een 
paar regelingen zijn beschikbaar: 
Subsidie Woonhuismonumenten, 
Subsidie Energiebesparing Eigen 
Huis (na 2020 Investeringssubsidie 
Duurzame Energie), de Res-
tauratiefonds Hypotheek, de Duur-
zame Monumenten Lening. In 
overleg met gemeente, Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed en Res-
tauratiefonds willen we bekijken 
wat voor het Witte Dorp een gepas-
te mix van regelingen kan zijn. En 
hoe het gebruik van de subsidies en 
leningen zo laagdrempelig moge-
lijk gemaakt kan worden.

5. Handhaving van de gemaakte 
afspraken. Als in de praktijk niet 
wordt gehandhaafd, zullen de 
Welstandscriteria een dode letter 
blijken. Door enerzijds te stimule-
ren en anderzijds strikt te handha-
ven, wordt behoud van de waarden 
van het Witte Dorp gegarandeerd. 
Vergunningverlening en handha-
ving dienen hand in hand te gaan 
en zijn bij uitstek taken voor de 
gemeente. Versoepeling van het 
beleid ten aanzien van de binnen-
zijde van de woningen, alsmede 
het afdoen van vastgestelde oplos-
singen met een melding, zal deze 
taken aanzienlijk verlichten.
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Het Witte Dorp
Wij, de bewoners van het 
Witte Dorp, wonen in mooie 
rijksmonumenten, maar 
hoe houden we de woningen 
leefbaar? Hoe maken we ze 
duurzaam? En hoe houden 
we de wijk en onze woningen 
monumentaal? 
Dat is kort gezegd de op-
dracht van de werkgroep 
Monument 3.0 uit het Witte 
Dorp. In deze extra editie van 
de buurtkrant legt de groep 
uit wat ze willen gaan doen. 
En hoe ze in deze corona-tijd 
de bewoners van het Witte 
Dorp hierbij wil betrekken 
met hulp van digitale mid-
delen.

Welstandscriteria
In 2008 heeft het gemeentebestuur 
de Welstandscriteria vastgesteld 
voor het Witte Dorp. Daarin staat 
welke regels er gelden voor vooral 
de buitenkant van de woningen. 
Dat stuk was de basis waarmee de 
werkgroep Monument 3.0 aan de 
slag is gegaan. 
Na een stuk geschiedenis van de 
wijk en de stedenbouwkundige en 
architectonische opzet van archi-
tect Dudok, worden de woningen 
precies beschreven. Daaruit vloeien 
regels voort voor onder meer aan-
bouwen en uitbreidingen, veran-
deringen aan de gevel, vervangen 

van kozijnen, dakramen, -kapellen 
en –doorvoeren, erfafscheidingen, 
tuinhuisjes en schuurtjes en het 
interieur. 
Toegevoegd zijn adviesoplossingen 
voor verduurzaming, zoals vloer- en 
dakisolatie, zonnepanelen, ventila-
tie, warmtepompen en airconditio-
ning. Ook heeft de werkgroep een 
hoofdstuk over de buitenruimte 
toegevoegd: een monumentale wijk 
verdient een bijpassende en vooral 
consistente inrichting van straten, 
stoepen en pleinen en bijpassend 
straatmeubilair. Tenslotte is in de 
Welstandscriteria opgenomen de 
lijst met verplichte kleuren en mate-
rialen voor de buitenkant (schil).

Meer weten? 
Scan me!

Leefbaar, duurzaam én monumentaal
EXTRA 

EDITIE
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 H ans van Voorene 
woont sinds eind 2014 samen met 
Joland aan de Geldropseweg 146. 
Ze hadden daarvoor al jaren een 
Latrelatie en woonden in Woensel 
en Nuenen. 

Wat deed hen die stap maken naar 
Eindhoven?
“Ik ben beroepsmatig altijd bezig 
geweest met architectuur. Ik vind 
dat een woning of een gebouw iets 
moet uitstralen. ’t Moet ‘smoelen’. 

Ik vind het Witte Dorp een hele 
mooie wijk, architectonisch geva-
rieerd en prachtig opgezet. Het 
ligt dicht bij de binnenstad van 
Eindhoven, we hebben wel een 
flinke tuin en er is altijd een par-
keerplek door onze garage. Het is 
een heerlijk huis met veel licht en 
een fijne sfeer.”

Wat deed je in de architectuur?
“Ik heb 20 jaar gewerkt op een 
architectenbureau en veel aan 
stadsvernieuwing gedaan. Dus 
renovatieprojecten maar ook ver-
vangende nieuwbouw. De laatste 
20 jaar heb ik bij de woningcor-
poratie Trudo als conceptontwik-
kelaar gewerkt. In die hoedanig-
heid kijk je naar een locatie of 
een gebouw en zie je mogelijk-
heden. Je bedenkt dan een con-
cept, wat Trudo met zo’n locatie 
in de toekomst zou kunnen doen. 
Voorbeelden zijn De Lichttoren en 
Vredeoord, een groot terrein aan 
de Boschdijk waar het voormalige 
hoofdkantoor van Philips was.” 

Je zit in de werkgroep Monument 
3.0. Waar is die werkgroep mee 
bezig? 
"We zien als werkgroep, dat er 
een aantal problemen ontstaan. In 
het verleden is ervoor gestreden 
dat het Witte Dorp rijksmonument 
werd. Dat biedt bescherming. Je 
mag niet zomaar iets aan je woning 
veranderen zonder vergunning. Je 
ziet dat dat soms een probleem is 
voor nieuwe bewoners. Je moet 
tekeningen aanleveren met goede 
documentatie, kostenraming 
maken, vergunning aanvragen 
met hoge leges en er is het risico 
dat je aanvraag wordt afgewezen 
of lang in behandeling is. Mensen 
kopen een woning en willen snel 
gaan verbouwen en opknappen en 
er daarna intrekken. Dat staat op 
gespannen voet met elkaar.”

“Tweede insteek van de werk-
groep is, dat je in deze tijd aan 
verduurzaming moet denken.  Het 
gaat dan niet alleen om bouw-
technische zaken, maar ook of ’t 
wringt met de monumentenstatus. 
Je zult forse ingrepen moeten doen 
zowel in als buiten de woning. 
Als voorbeeld kan ik een warmte-
pomp noemen, die een buitenunit 

heeft. Die zal toch ergens moe-
ten komen te staan. Zonnepanelen 
mogen vanwege de monumentale 
status niet op de daken. Dit zijn al 
twee voorbeelden om iets te gaan 
doen.” 

De buitenkant
“Het derde item is, dat er aan de 
buitenkant van de woningen in de 

loop der jaren veel gewijzigd is. 
Voorbeelden zijn het verplaatsen 
van de ketel, waarna afvoerpijpjes 
aan de voorzijde van de woning 
zijn gezet, dakkapellen die niet in 
lijn zijn met de oorspronkelijke 
dakkappelen en Veluxramen van 
verschillende maten. Dat alles tast 
het bijzondere aangezicht van de 
wijk aan.”

“Wat we als werkgroep voorstaan 
is meer ruimte geven voor veran-
deringen aan de binnenkant van de 
woning en strenger handhaven op 
veranderingen aan de buitenkant 
van de woning. Hiermee behoud 
je het uniforme beeld in de wijk en 
laat je bewoners de ruimte om in 
de woning aanpassingen te doen.”

“Er zijn ook nog wel discussie-
punten. Denk bijvoorbeeld aan het 
plaatsen van zonnepanelen. Je kan 
je afvragen: “Hoe zou Dudok in 
deze tijd zonnepanelen plaatsen?” 
Hierbij moet je per definitie al 
per blok aan de slag gaan en dus 
niet individueel. Een juist ontwerp 
kiezen en in een bepaalde patroon 
laten installeren, zodat het beeld 
van de zonnepanelen passend is. Ik 
ben benieuwd hoe de mensen in de 
buurt daar tegenover staan.”

Van Abbestichting 
Hans is intussen al enkele jaren 
gepensioneerd en is sindsdien 
verbonden aan de Henri van 
Abbestichting. “Wij voeren discus-
sies over hoe Eindhoven zich ver-
der moet ontwikkelen. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan de hoogbouw 
in de binnenstad. Mijn insteek is 
dat Eindhoven zich moet ontwik-
kelen met respect voor het verle-
den. Toch zal met name het gebied 
rond station Eindhoven Centraal 
wezenlijk veranderen, wat niet 
iedereen mooi zal vinden. 
Zo was het voor de Tweede 
Wereldoorlog ook met het Witte 
Dorp. Het was een van de eer-
ste grootstedelijke particuliere 
woningbouwprojecten, maar 
voor die tijd ook controversieel. 
Men vond het te modern en in het 
begin had men zelfs moeite om 
het helemaal verhuurd te krijgen. 
Het Witte Dorp is nu een bijzon-
dere Eindhovense buurt, die zeer 
gewaardeerd wordt. Het is belang-
rijk, dat er op een goede manier 
mee omgegaan wordt. Met deze 
visie zullen er ook ontwikkelin-
gen zijn in onze buurt. Bewoners 
hebben andere behoeften en hoge-
re kwaliteitseisen, de techniek in 
woningen verandert enorm en we 
moeten in de toekomst mogelijk 
van het gas af. Vraagstukken zoals 
isoleren en energiezuinig verwar-
men dienen zich aan en daar moet 
je een modus in zien te vinden met 
respect voor de basis, de woning 
zelf! Dat is precies waar de Van 
Abbestichting ook vaak mee bezig 
is. Ik heb dan ook gevraagd of de 
stichting mee wil denken in onze 
plannen.”

   Vervolg van voorpagina
Deze vijf punten wilde de werk-
groep Monument 3.0 graag bespre-
ken met de bewoners van het 
Witte Dorp, het liefst tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 
Onderhoudsfonds Het Witte Dorp. 
Helaas gaat die bijeenkomst voor-
lopig niet door.
Daarom is gekozen voor een digi-
tale behandeling. Daarvoor leg-

gen we alle bewoners van het 
Witte Dorp een aantal stellingen 
voor over de monumentenzorg 
voor onze woningen. Die stellin-
gen worden aan de ons bekende 
mailadressen toegestuurd, met een 
verzoek te reageren. Ze zijn ook te 

vinden in deze krant of op de site 
van het Witte Dorp, hetwittedorp.
nl. Daar is ook het volledige docu-
ment over de Welstandscriteria te 
vinden. 
Daarna wil de groep de aangepaste 
versie van de Welstandscriteria en 

bovenstaande vijf puntent weer 
terugkoppelen naar de bewoners. 
Bijvoorbeeld door die te publice-
ren op de website. De criteria en 
de uitgangspunten wil de werk-
groep vervolgens bespreken met 
de gemeente en Commissie Ruim-

telijke Kwaliteit. Zodat het proces 
om tot afspraken te komen in gang 
gezet kan worden. Uiteraard zal 
de werkgroep regelmatig verslag 
doen van de voortgang aan het 
Witte Dorp. 
De werkgroep Monument 3.0: Lex 
Bosselaar, Ton van der Pluijm, 
Karel Smit, Leo Schliekelmann 
en Hans van Voorene. Contact via 
monument@hetwittedorp.nl.

En hoe gaan we nu verder?

‘Altijd met respect voor de woning’

• Hans van Voorene: "Je kan je afvragen, hoe zou Dudok in deze tijd zonnepanelen plaatsen?”
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 Het Witte Dorp bestaat 
al meer dan 75 jaar en heeft een 
rijksmonumentenstatus vanwege 
zijn bijzondere architectuur en 
stratenplan van de architect Willem 
Dudok. Cees Donkers woont al 
sinds 1978 met zijn vrouw Wiet in 
de St. Odulphusstraat en heeft zich 
samen met anderen jarenlang inge-
zet om het specifieke karakter van 
het Witte Dorp te behouden. Reden 
genoeg om de afgelopen decennia 
eens met hem door te lopen.
Cees vertelt: “Toen eind jaren ‘70 
er veel jonge mensen met kleine 
kinderen in het Witte Dorp kwa-
men wonen, gingen ze voortva-
rend hun woningen opknappen, 
die voorheen vaak gehuurd waren 
door oudere bewoners. Zo waren 
er steeds meer verschillen te zien 
in de wijk. Met forse jaarlijkse 
subsidies van de gemeente, werd 
onder andere het schilderwerk in 
drie achtereenvolgende jaren uit-
gevoerd.”

Onderhoud met subsidie
“De gemeente Eindhoven wilde 
daarna alleen structureel subsi-
die voor collectief onderhoud 
verstrekken, wanneer er meer 
dan 100 eigenaar-bewoners 
zich zouden verenigen. Zo is het 
Onderhoudsfonds ontstaan voor 
een eerste periode van 12 jaar. 
In die tijd werd 60 procent van 
het schilderonderhoud gesubsidi-
eerd! In 1991 werd dit initiatief 
om tot gezamenlijk schilderon-
derhoud bekroond met de Sigma 
Jaarprijs uit handen van de toen-
malige staatsecretaris Heerma van 
Volkshuisvesting.” 

Andere initiatieven
Zo weet Cees nog meer te vertellen 
over allerlei initiatieven, die bewo-
ners van het Witte Dorp opzetten 
om de buurt en leefomgeving te 
verbeteren. “De gemeente was 
al jaren bezig met plannen voor 
de sanering van het DAF-terrein. 
Ze kwam met een kant en klaar 
uitgewerkt plan maar dat paste 
totaal niet bij de uitstraling van 
het Witte Dorp. Na een hoorzitting 
had de Stichting Witte Dorp met 
de bewoners afgesproken, dat er 

een ander plan moest komen dat 
beter aansloot op het Witte Dorp. 
Een werkgroep van bewoners 
met een achtergrond in architec-
tuur en stedenbouw is toen aan de 
slag gegaan. Martien Jansen van 
OD205 (TU/e) en later INBO-
architecten Woudenberg maakten 
een nieuw plan zoals het er nu uit-
ziet. Zo werden het Witte Dorp en 
de Witte Burgh een soort broer en 
zus. Het is alweer 25 jaar geleden 
dat De Witte Burgh werd opgele-
verd.” 

“Veel jonge gezinnen wilden in de 
jaren ‘90 graag de mogelijkheid 
hebben om uit te bouwen. We heb-
ben ernaar gestreefd om tot een 
uniform ontwerp te komen via een 
architectenbureau. 
Maar de toenmalige werkgroep 
vond dat een ontwerp altijd aan de 
tijd gebonden is en dus nooit tijd-
loos. We kwamen tot de conclusie: 
niet doen! De gemeente heeft dit 
advies overgenomen en tot op heden 
is er dus geen mogelijkheid om aan 
de achterzijde uit te bouwen.”

“In 2001 vierden we het 12-jarig 
jubileum van het Onderhoudsfonds 
en de toekenning van de 
Rijksmonumentenstatus. De door-
start van het onderhoudsfonds voor 
een volgende termijn van 12 jaar 
ging moeizaam, omdat geen sub-
sidie voor onderhoud meer werd 
verstrekt en alleen fiscale aftrek 
mogelijk was. Veel bewoners haak-
ten toen af, maar nieuwe bewoners 
sloten juist aan. Het fonds heeft zo 
nog twee doorstarts kunnen maken 
en bestaat nog steeds. In combi-

natie met de status van rijksmo-
nument kon de uitstraling, unifor-
miteit en daarmee waarde van het 
Witte Dorp behouden blijven.”

Industrieel erfgoed
Cees is als stedenbouwkundige 
sinds 2015 gepensioneerd maar 
nog heel actief. Hij heeft te maken 
gehad met transformatieplan-
nen zoals de Witte Dame aan de 
Nieuwe Emmasingel en daarna op 
Strijp-S. Hij is gefascineerd door 
dit soort transformatieprocessen, 
waar sprake is van behoud van 
oude industriële complexen of 
gebouwen.
 
Cees is in de laatste jaren steeds 
meer in het onderwijs terechtgeko-
men om zo jong talent en industri-
ele architectuur te verbinden. Hij 
heeft al vele landen aangedaan om 
dit concept uit te dragen en is al 
zeker 60 keer in Rusland geweest, 
waar veel van dit soort transfor-
matie nodig is. “De initiatieven 
moeten vaak van onderaf komen. 
Het Witte Dorp is een goed voor-
beeld, dat wanneer je zelf initiatie-
ven neemt, je een wezenlijk ver-
schil kan maken in de buurt, wijk 
of stad.” 

Kansen 
Cees vindt dat het Witte Dorp 
een goede historische basis heeft 
om tot gezamenlijk verduurzaming 
van de woningen te komen. “Er 
liggen kansen vanwege het collec-
tief denken en samenwerken. Men-
sen kiezen bewust om in het Witte 
Dorp te gaan wonen. Bewoners 
zijn bereid om voor elkaar en de 
buurt iets te doen. Zo kan je elkaar 
ook helpen bij het verduurzamen 
van de woningen. 

Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet biedt 
prima kansen om op dit gebied 
zaken voor elkaar te krijgen. Het 
verleden heeft laten zien dat bewo-
ners in staat zijn om zaken voor el-
kaar te krijgen! Zelf doen leidt tot 
resultaat. De werkgroepen Monu-
ment 3.0 en Duwido zijn bezig met 
plannen om straks samen met be-
woners en de gemeente te komen 
tot verduurzaming van onze mo-
numentale woningen. Een trans-
formatie die niet alleen te doen is, 
maar zeker wel als collectief.” 

 Om in deze corona-tijden 
toch de meningen van eigenaar-
bewoners van het Witte Dorp 
te peilen, heeft de werkgroep 
Monument 3.0 enkele stellingen 
opgesteld. Bewoners van het Witte 
Dorp worden via een nieuwsbrief 
uitgenodigd om hier hun mening 
over te  geven. Geen nieuwsbrief 
gehad? Scan dan de QR-code op 
de voorpagina. Of meld je via mon 
ument@hetwittedorp.nl
Het Witte Dorp is beschermd 
stadsgezicht en alle woningen 
zijn rijksmonument. Belangrijkste 
redenen voor deze beschermende 
aanwijzingen zijn de bijzondere 
stedenbouw en architectuur, met 
veel zorgvuldig ontworpen details. 

A Bescherming van het monumen-
tale karakter van ons Witte Dorp is 
in het belang van alle eigenaren en 
bewoners. Daarbij ligt de focus op 
het instand houden van de archi-
tectuur aan de buitenzijde van de 
woningen, zoals de kleurstelling, 
de strakke pannendaken, de slanke 
raamkozijnen, enz.

B In het verleden, vaak al voordat 
het Witte Dorp de monumentensta-
tus kreeg, zijn er zaken aangepast 
die afbreuk doen aan het oorspron-
kelijke ontwerp. Voorbeelden zijn: 
dakramen en rookgas afvoerpijpen 
in het dakvlak aan de voorzijde 

van de woningen, of de brede, 
platte raamkozijnen die in een 
bepaalde periode zijn geplaatst. 
Het komt de uitstraling van de wijk 
als geheel ten goede, als deze aan-
passingen weer ongedaan gemaakt 
worden. Zodra er aanleiding is om 
de betreffende onderdelen weer 
aan te pakken moet de oorspronke-
lijke situatie worden nagestreefd.

C De woningen zijn gebouwd in 
de jaren ’30. Daardoor voldoen ze 
niet meer op alle punten aan de 
eisen van deze tijd. Onder andere 
het wooncomfort van keuken en 
badkamer, maar ook de energie-
zuinigheid en duurzaamheid laten 

voor hedendaagse bewoning te 
wensen over. De monumentensta-
tus zou voor aanpassingen aan de 
binnenzijde van de woning geen 
beletsel mogen zijn.

D De regelgeving, denk aan vergun-
ningverlening, betaling van leges, 
subsidiëring en financiering, moet 
eenvoudiger, sneller en zijn afge-
stemd op het beleid voor het Witte 
Dorp, zoals verwoord onder 1 t/m 3. 

E Door het delen van informatie 
over goede plannen voor onder-
houd en woningverbetering moet 
de wijkvereniging (nieuwe) bewo-
ners en eigenaren faciliteren om 

enerzijds soepel procedures te 
doorlopen en anderzijds het monu-
mentale karakter te behouden, of 
zelfs te verbeteren.

F Het totaalbeeld van het Witte 
Dorp wordt, behalve door de 
woningen in blokken en de tui-
nen, ook bepaald door de open-
bare ruimte. De inrichting hiervan 
is niet altijd even eenduidig en 
ondersteunend aan het monumen-
tale karakter van de wijk. Ook de 
gemeente zal bij aanpassingen in 
de openbare ruimte het monumen-
tale karakter moeten ondersteunen.

Alle stellingen worden voorzien 
van keuzemogelijkheden als eens/
neutraal/oneens. Ook krijgen res-
pondenten de mogelijkheid tot toe-
lichting.

Geef online je mening!

‘Verduurzamen alleen 
als collectief te doen’

• Cees Donkers, al sinds 1978 wonend in de St. Odulphusstraat, heeft zich jarenlang ingezet om het speci-
fieke karakter van het Witte Dorp te behouden. 
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 Ton van der Pluijm is voor-
trekker geweest van de werkgroep 
Duwido en heeft zijn woning aan 
de Burghstraat flink duurzamer 
gemaakt. Reden genoeg om er met 
hem over te hebben.
“Ik had mijn huis in 2007 al flink 
onderhanden genomen. Alle elek-
tra, waterleidingen en riolering 
vernieuwd, een open keuken 
gerealiseerd en tussen de vloeren 
geïsoleerd. Technisch was er veel 
weer op orde, maar vanwege mijn 
werk kwam ik tijdelijk in Engeland 
te wonen. Ik heb toen mijn huis 
aangehouden, omdat ik regelma-
tig een weekend over kwam naar 
Nederland. In 2015 kwam ik weer 
terug in Eindhoven en ben ik ver-
der gaan werken aan het verduurza-
men van mijn woning.”

Wat heb je er al zo aan gedaan?
Ik had het naïeve idee om naar Nul 
op de Meter (dus zonder energie-
rekening) te gaan. Maar dat bleek 
al gauw niet haalbaar te zijn. De 
spouwmuren zijn relatief dun en je 
hebt natuurlijk te maken met kou-
debruggen in de bestaande bouw-
constructie. Maar ik ben toch een 
heel eind gekomen. Zo heb ik het 
dak geïsoleerd, aan de achterzijde 
stalen puien met koudebrug onder-
breking en HR++ glas laten plaat-
sen. Uiteindelijk was het huis min 
of meer potdicht, maar dan moet je 
wel gaan ventileren! Ander woon je 
in een soort Tupperware-doosje.”
Ik heb toen ook een Warmte Terug 
Win (WTW)-installatie laten plaat-
sen en gebruik gemaakt van de 

bestaande rook- en luchtkanalen. 
Daar zitten nu allemaal flexibele 
pijpen in. Aan de WTW-installatie 
is ook een luchtbevochtiger 

geplaatst, waardoor die niet alleen 
zorgt voor een balansventilatie 
maar ook voor de juiste luchtvoch-
tigheid in de woning. Bij een te 

lage luchtvochtigheid is namelijk 
ook de gevoelstemperatuur lager. 

Conclusie: verduurzamen is dus 
hier wel mogelijk, maar ik heb wel 
6 weken in de rommel gezeten.” 

“Naast verbetering van het woon-
comfort heb ik ook energiebespa-
ring bereikt. Moet ik er wel bij ver-
tellen, dat ik ook vier zonnepane-
len in een oost-west opstelling op 
het schuurtje heb laten plaatsen en 
intelligente radiatorknoppen heb, 
die communiceren met de thermos-
taat. Hierdoor kan ik iedere ruimte 
afzonderlijk verwarmen. Al met al 
verbruik ik nu 25 procent minder 
elektriciteit en 30 procent minder 
gas op jaarbasis. Het gaat echt om 
het totale pakket aan maatregelen. 
Eerst isoleren en ventileren en ten 
slotte een lage temperatuurverwar-
ming.”

Werkgroepen
“Na terugkomst uit Engeland werd 
ik weer actief in de wijk met de 
werkgroep Duurzaam Witte Dorp 
(Duwido). Op basis van mijn eigen 
ervaringen en die van anderen heb-
ben we goed voor ogen wat wel 
en niet mogelijk is. We hebben 
de bewoners in 5 avonden geïn-
formeerd over mogelijkheden en 
keuzes, die gemaakt kunnen wor-
den De werkgroep Monument 3.0 
is onder meer uit Duwido voort-
gekomen. We kijken nu verder 
wat de mogelijkheden zijn in de 
monumentale woningen en hoe 
de gemeente omgaat met vergun-
ningverlening en handhaving. Ook 
kijken we hoe we bewoners kun-
nen enthousiasmeren om op goede 
wijze te verduurzamen, maar ook 
hoe duidelijkheid te krijgen wat de 
gemeente aan kaders stelt. Dat is 
nu nog niet altijd helder.” 

‘Nul op de meter hier niet haalbaar’

• Ton van der Pluijm

(advertenties, Vrienden van het Witte Dorp)
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 Max Koole, Iris van 
Loon en hun dochters Lelie en 
Anne zijn nog maar net verhuisd 
naar hun fors verbouwde woning 
aan de Petrus Dondersstraat 40. 
Een goed moment om eens bij hen 
op de koffie te gaan en te horen 
hoe het ze vergaan is met hun ver-
bouwingen en vergunningaanvra-
gen.
Max en Iris hebben allebei aan de 
Technische Universiteit in Delft 
gestudeerd. Max heeft technische 
natuurkunde en Iris bouwkun-
de gestudeerd. Na hun studietijd 
kochten ze een portiekflat uit de 
jaren ‘30 op tweehoog in Blijdorp 
Rotterdam. Max werkte een aantal 
jaren bij een klein startup bedrijf, 
dat zich bezighield met nano-
technologie. Iris was werkzaam 
als adviseur voor onderwijshuis-
vesting. Namens de universiteit 
Delft ging ze het gesprek aan met 
gebruikers, architecten en aanne-
mers en kwam zo tot afspraken die 
nodig waren voor een bouw- of 
verbouwingsproject.

Hoe komen jullie zo in Eindhoven 
beland?  
“We hebben eigenlijk een wat 
gekke beslissing genomen. We 
wilden een grotere woning en weg 
uit de Randstad. We houden van 
de natuur en dat is erg schaars in 
de omgeving van Rotterdam. We 
gingen begin 2019 zoeken buiten 
de Randstad en hebben gekeken in 
onder andere Arnhem, Nijmegen 
en Apeldoorn. Voor ons stond de 
woning en woonomgeving op 
de eerste plaats en daarna werk 
zoeken. Vaak is het andersom! 
Mensen vinden ergens werk en 
gaan dan verhuizen. Zo kwamen 
we ook in Eindhoven en uiteinde-
lijk in het Witte Dorp terecht. Het 
paste op verschillende fronten. Een 
grotere woning met een tuin in een 
mooie buurt, scholen in de direc-
te omgeving en de stad en natuur 
makkelijk te bereiken.”
Iris vertelt het verdere verloop: 
“Op 1 april vorig jaar hebben we 
getekend voor dit huis en twee 
maanden later was de overdracht 
en kregen we de sleutels. Ik was 
toen al zwanger en we hebben 
even gedacht nog vóór de komst 
van ons tweede kindje te verhui-
zen. Maar dat bleek al snel geen 
haalbare zaak, aangezien de 
meeste aannemers hartstikke druk 

waren. Toen werd duidelijk dat 
we onze tijdslijn 4 tot 5 maanden 
moesten gaan verschuiven.”

Hoe is het jullie toen vergaan?
“We wisten wat we in het huis wil-
den doen. We zijn met de gemeen-
te in contact geweest en daar 
kwam een lijst uit van wat wel/
niet veranderd mocht worden. Het 
beeld wat we kregen was, dat alles 
nogal streng bekeken zou worden. 
Verder zijn we ook in gesprek 
geweest met een aantal bewoners. 
Daar kwam een wat ander verhaal 
uit: Iedereen doet maar wat! Zo 
kregen we het idee, dat de gemeen-

te nogal rigide was en het ondui-
delijk was wat wel en niet mag en 
hoe streng er wordt gehandhaafd. 
Uiteindelijk hebben we twee ver-
gunningen aangevraagd. Een voor 
het maken van een open keuken 
en een voor een nieuwe pui met 
buitendeur in de keuken. Verder 
is er een nieuwe HR-ketel en 
CV-systeem geplaatst, de riolering 
vernieuwd, de vloer in de kamer 
geïsoleerd en zijn veel zaken ver-
der opgeknapt. Het is fijn dat nu 
bij de gemeente precies beschreven 
staat wat er aan de constructie is 
veranderd in verband met de open 
keuken, zodat er in de toekomst 
altijd bouwtechnisch op teruggeke-
ken kan worden.”

Max vindt zeker wel dat wijzigin-
gen in de ruimtelijke indeling bin-
nen vergunningsplicht moeten zijn, 
maar vindt ook dat de gemeente 
onvoldoende duidelijkheid geeft 
welke zaken wel of niet mogen en 
waarom. ”Wat wij in ieder geval 
hebben gedaan, is goed naar de 
originele tekeningen gekeken. We 
vinden het belangrijk dat originele 
elementen en het karakter van de 
woning behouden blijven. We zijn 

erg gecharmeerd van de jaren ‘30 
stijl. We hebben met gevoel naar 
de woning gekeken en met respect 
voor het gebouw persoonlijke keu-
zen gemaakt binnen de mogelijk-
heden die er waren.”

Verhuizing
Uiteindelijk was de aannemer 
rond de kerst klaar en hebben ze in 
januari zelf nog het nodige gedaan. 
“In februari zijn we verhuisd en 
zijn we blij na een zeer drukke 
periode hier op adem te kunnen 
komen”, vertelt Iris. “Het was een 
stressvolle tijd met de verkoop van 
ons huis in Rotterdam, de beval-
ling van onze dochter Anne, en 
het zoeken van werk voor Max. 
Gelukkig hadden we wat meer tijd. 
Alles is goedgekomen. Max gaat 
binnenkort beginnen bij een ont-
wikkelingsafdeling van ASML en 
ik ga hier in de regio naar werk 
zoeken.” 

Duurzaamheid
Hebben jullie behalve de HR-ketel, 
de vloerisolatie en de nieuwe pui 
in de keuken verder nog iets aan 
verduurzaming van de woning 
gedaan? 
“Nee, al hebben we wel plannen 
om op termijn beter isolatieglas te 
laten plaatsen. Je merkt wel dat het 
huidige dubbelglas niet zoveel iso-

leert. En we hebben wel ervaring 
opgedaan op het gebied van duur-
zaamheid in Rotterdam. Daar heb-
ben we met een werkgroep onze 
27 portiekwoningen uit de jaren 
‘30 verduurzaamd. Op kosten van 
de gemeente Rotterdam hadden 
we een projectbureau in de arm 
genomen. Het doel was: Nul op 
de meter, dus geen energiereke-
ning meer! Dat bleek geen haal-
bare zaak. Bewoners hadden ver-
schillende ideeën over het project. 
Ook waren er grote verschillen in 
de woningen qua onderhoud. Zo 
moesten er leningen worden afge-
sloten, die gekoppeld waren aan 
de woning. Sommige bewoners 
zagen dat als een risico, andere 
zagen kansen. De Vereniging van 
Eigenaren (VVE) moest instem-
men. Toen meer dan de helft van 
de leden het niet zag zitten, is het 
allemaal niet doorgegaan. Wat 
we ervan geleerd hebben, is dat 
het proces van verduurzamen van 
oudere woningen niet zo makkelijk 
is. Er komt veel bij kijken! Maar 
ook de volgorde van aanpak: Eerst 
isoleren, daarna ventileren en ten 
slotte de woningen voorzien van 
duurzame warmtebronnen.” 
Max is bereid zijn ervaringen in 
Rotterdam te delen met de werk-
groepen Duwido en Monument 3.0 
van het Witte Dorp.

‘We hebben met gevoel 
naar de woning gekeken’

• Max Koole, Iris van Loon en hun dochters Lelie en Anne wonen na een verbouwing vanaf februari in de Peterus Dondersstraat.

• Een balkon in de Petrus Don-
dersstraat, een kenmerkend 
beeld voor het Witte Dorp.
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 B art Pielkenrood en  
Albertine Vroom wonen sinds  
1 oktober 2019 in de St. Odulphus-
straat 21. Ze hebben hard gewerkt 
in hun woning, maar zijn nog niet 
klaar. Ze hadden gelukkig nog wel 
tijd voor een interview.

Waar komen jullie vandaan?
“We komen oorspronkelijk allebei 
uit de regio Den Haag, maar wonen 
al vanaf 2016 in de binnenstad van 
Eindhoven. We huurden de laatste 
3 jaar een appartement op de 5e 
etage van De Regent. We woonden 
er fijn, maar hadden geen contact 
met andere bewoners. Je leeft naast 
elkaar in zo’n woontoren.”

Was dat de reden om te gaan ver-
huizen?
“Nee, dat was één van de rede-
nen. In de binnenstad wordt het 
steeds drukker en ook lawaaiiger. 
Daarnaast wilden we ook meer in 
het groen gaan wonen. We houden 
van de jaren ‘30 stijl en toen dit huis 
te koop werd aangeboden, zijn we 
ervoor gevallen. Ondanks dat er erg 
veel aan de woning moest gebeuren, 
zijn we ervoor gegaan! We vonden 
dat juist een uitdaging en je maakt 
het zo snel je éigen woning. ”  

En werken jullie ook in Eind-
hoven?
Albertine: “We hebben allebei 
geneeskunde gestudeerd aan de 
Universiteit Maastricht. Bart is 
bijna klaar met zijn promotieon-
derzoek en wil daarna de huisart-
senopleiding doen. Ik ben in oplei-
ding tot gynaecoloog bij met MMC 
in Veldhoven. We weten dus niet, 
waar we over een paar jaar komen 
te werken. Maar voorlopig willen 
we hier blijven wonen. 

Jullie hebben flink verbouwd. Hoe 
is dat jullie vergaan?
“We hebben via Funda dit huis 
gevonden en het stond al wat lan-
ger te koop vanwege de staat van 
onderhoud. We hebben de woning 
wel vooraf bouwkundig laten 
inspecteren, maar er waren geen 
grote gebreken. Het zag er alle-
maal slecht uit, maar we konden 
er gelukkig doorheen kijken. We 
zagen ook op Funda, dat het moge-
lijk was om de muur tussen de keu-

ken en de woonkamer uit te bre-
ken. Dat gaf mogelijkheden voor 
meer ruimte beneden. We houden 
erg van koken en dan is een open 
keuken hartstikke fijn.”

Hoe hebben jullie informatie 
gekregen, zodat jullie wisten wat 
er wel/niet veranderd mocht wor-
den? 
Bart vertelt: “Onze buurman Lex 
Bosselaar, die voorzitter is van het 
Onderhoudsfonds, heeft ons enigs-

zins op weg geholpen. Maar we 
hebben ook zelf veel uitgezocht. 
Zo zijn we in contact gekomen met 
andere bewoners. Dan hoor je waar 
zij tegenaan gelopen zijn met hun 
vergunningaanvraag.”

Vooruit
Albertine vult aan: “Al met al heb-
ben we veel zoekwerk - ook via 
internet - verricht. Eerst erachter 
komen of er wel of geen vergun-
ning nodig is en dan welke vergun-
ning. Het was niet altijd duidelijk 
wat je moet aanvinken. Uiteindelijk 
zijn we klaar met de keuken en wat 
wel bijzonder is dat die al stond en 
daarna pas de muur is uitgebroken. 
De vergunning hadden we namelijk 
nog niet en we wilden toch vooruit 
met de werkzaamheden.”

We ervaren hier wel heel andere 
dingen dan in De Regent. We had-
den net de sleutels gekregen toen 
de buren gelijk naar ons toe kwa-
men. We stonden nog voor de deur! 
Dat vonden we hartstikke leuk. 
Maar we zijn ook geholpen met 
gereedschap lenen. We zijn zelfs 
al bij meerdere buren op de bor-
rel geweest en ‘t was hartstikke 
gezellig! Voorlopig wonen we hier 
prima en zijn we blij dat we deze 
stap gezet hebben. Het is elke dag 
genieten!

Zoekwerk naar de juiste vergunning
• Bart Piel-
kenrood 
en Alber-
tine Vroom: 
”Het is hier 
elke dag ge-
nieten.”


