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‘Kasteeltuin Helmond is nu
eenmaal geen stiltegebied’.

door San van Suchtelen
e-mail: s.vsuchtelen@ed.nl

EINDHOVEN – Het kan niet op voor
de toekomstige bewoners van de
lofts op Strijp S. Dan woon je
straks al in je zo gewilde indus-

triële entourage. Met al die hippe
hotspots van het Eindhovense cul-
turele spectrum (Machinekamer,
Natlab, Ketelhuis) binnen handbe-
reik. En alsof dat allemaal nog niet
genoeg is, krijg je er van je ver-
huurder ook nog eens complete

jungle als dakterras bij. Waar je ’s
avonds in het schijnsel van de on-
dergaande zon met je loftgenoten
een wijntje opentrekt. Desgewenst
in de beschutting van het berken-
bos dat op het dak is aangelegd.
Woningcorporatie Trudo liet op
de daken van beide loftgebouwen
(‘Gerard’ en ‘Anton’ gedoopt) een
compleet begroeid terras inrich-
ten. Elk in een eigen sfeer. Boven-
op ‘Anton’ is die ambiance uitbun-
dig en kleurrijk. Met anemonen,
vlinderstruiken en krentenboom-
pjes. Dit dak moet zowel voor be-
woners als vlinders een paradijs
worden. De inrichting van ‘Ge-
rard’ wordt strakker en ingetoge-
ner. Hier verrijst een berkenbos.
De boompjes ogen nu nog erg fra-
giel, maar moeten het in potentie
twintig jaar zien vol te houden. Of
de bomen er net zo over denken
en niet bij de eerste storm direct
bezwijken, moet nog blijken. Het

is voor Trudo ook geen alledaagse
kost; zo’n daktuin op 34 meter
hoogte. Om de zware terrassen
überhaupt te kunnen aanleggen,
moest de fundering van de gebou-
wen drastisch worden verstevigd.
Tussen de beplanting zijn paadjes
aangelegd die per dak vijf zitplek-
ken met elkaar verbinden. Deze
spots zijn verlicht en voorzien van
een stopcontact. „Daar kan je
straks je laptop of barbecue op aan-
sluiten”, verklaart landschapsarchi-
tecte Caroline de Feijter, die de tui-
nen in opdracht van Trudo ont-
wierp.
Voor de ‘kleine en grote bood-
schap’ hoeft niemand naar bene-
den. Op beide daken biedt een sa-
nitair blok uitkomst. De daktui-
nen zijn alleen voor lofthuurders
toegankelijk en worden parallel
met de lofts opgeleverd. ‘Gerard’ is
in februari klaar, ‘Anton’ volgt op
nog onbepaalde termijn.

Twee jonge inbrekers van 16 en 17
jaar zijn gisterochtend op heter-
daad aangehouden. De jongens, uit
Veldhoven en Eindhoven, waren in
een woning en een schuur aan de
Samuel Richardsonlaan in Eindho-
ven aan het inbreken. De politie be-
trapte de jongens, na de melding,
in de tuin van de woning. Één van
de verdachten zat in de schuur. De
achterdeur van de woning was
opengebroken en het huis was
doorzocht. Of de jongens ook spul-
len uit de woning hebben meege-
nomen is nog niet bekend. De tech-
nische recherche heeft een sporen-
onderzoek ingesteld.

Een 28-jarige man uit Wessem is in
de nacht van dinsdag op woensdag
aangehouden voor het misdrijf
waarbij vorige week dinsdag een
Weertenaar (31) om het leven
kwam op de Willem de Zwijger-
straat.
De verdachte meldde zichzelf bij
het politiebureau in Roermond.
Dat deed hij omdat de bewakings-
beelden dinsdagavond werden ge-
toond in Opsporing Verzocht. Bij
de politie kwamen ongeveer 15
tips binnen na die uitzending,
waarin ook enkele namen werden
genoemd.

Barbecuen in bos op 34 meter hoogte

Herrie

door Michel Theeuwen
e-mail: m.theeuwen@ed.nl

SON EN BREUGEL – Gemeenten in
de regio laten de komende vijf jaar
miljoenen euro’s liggen door geen
aandelen te nemen in het bedrijf
Attero Publiek. Ze missen daar-

door een fikse korting op de prijs
voor afvalverbranding tot 2017.
„En dat in een tijd van forse bezui-
nigingen en zónder de gemeentera-
den daarin te kennen.”
Dat zegt milieuwethouder Robert
Visser van Son en Breugel. Inmid-
dels is het aanbod van de grootaan-
deelhouders van afvalverwerker At-
tero – de provincies Noord-Bra-
bant, Limburg en Groningen bezit-
ten zo’n 76 procent – ingetrokken.
De voorwaarde dat zeker vijftig
procent van de gemeenten moet
meedoen, werd niet gehaald, aldus
Attero. In de regio gingen alleen
Helmond, Sint-Oedenrode en Son
en Breugel akkoord met het plan.

Het belangrijkste argument van de
voorstanders is financieel van
aard. De gemeenten zitten tot 1 fe-
bruari 2017 vast aan contracten die
met de voorlopers van Attero, Es-
sent en de Regionale Afvalverwer-
ker Zuidoost-Brabant (Razob) zijn
afgesloten. Daarin is een lever-
plicht en een vaste prijs van 140
euro per te verbranden ton afge-
sproken. „Terwijl de marktprijs nu
op ongeveer 50 euro ligt. Maar we
kunnen niet onder het langlopen-
de contract uit. Dat doet pijn”, al-
dus Visser. Door aandeelhouder te
worden tegen ’een symbolisch be-
drag’, zouden de gemeenten on-
der de hoge verbrandingsprijs uit-

kunnen. Die zou in twee stappen
verlaagd worden naar 50 euro in
2017. Dat scheelt een kleine ge-
meente als Son en Breugel al gauw
ruim twee ton per jaar, 25 tot 30
euro aan afvalstoffenheffing per
huishouden. Omgerekend naar de
hele regio is dat volgens Visser een
besparing van zeker 6 tot 7,5 mil-
joen per jaar, vier jaar lang. Hij
vindt het dan ook onbegrijpelijk
dat andere gemeenten dit voordeel
voor hun inwoners niet willen pak-
ken.
Tegenstanders wijzen erop dat af-
valverwerking geen gemeentetaak
is, zegt Hans Ubachs, burgemees-
ter van de gemeente Laarbeek en

portefeuillehouder milieu in het
Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven (SRE). „Afvalverwer-
king moeten we aan de markt
overlaten. Bovendien vinden de te-
genstanders het verhaal over de be-
sparingen niet overtuigend.” Wet-
houder Nicole Ramaekers van
Veldhoven: „De voordelen op kor-
te termijn wegen niet op tegen de
risico’s op lange termijn.” Of de cij-
fers van Visser kloppen, kan
Ubachs niet zeggen. „We hebben
de financiële consequenties niet la-
ten doorrekenen.”

Regio 34: SRE zet vraagtekens
bij onderzoek

Twee minderjarige
inbrekers opgepakt

Man opgepakt voor
dodelijk misdrijf

‘Regio laat miljoenen liggen’
AFVALVERWERKING Gemeenten vinden deelname in afvalbedrijf Attero te risicovol
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Bram van der Vlugt signeert
boek over Sinterklaas.

‘Sint’ in Eersel
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geeft kleur aan groen
Intratuin Nuenen Collse Hoefdijk 7

Pindakaashuisje 
incl. pindakaas
Een leuke en diervriendelijke
manier om vogels bij te voeren.

8.496.99
OPEN
DAGEN

WWW.HARTJEEINDHOVEN.NL

OPEN
DAGEN
VR 16-17 UUR
Hartje Tokio - 16 nov
Huren vanaf € 635,- p.m
Hartje Wenen - 23 nov
Huren vanaf € 695,- p.m

De boompjes op het dakterras zijn nog iel.  foto Irene Wouters

De gemeenten in de regio laten
een meevaller van miljoenen eu-
ro’s liggen door niet in te stap-
pen in de afvalverwerking, zegt
wethouder Robert Visser van
Son en Breugel. Tegenstanders
vonden het risico te groot.

E I N D H O V E N

W E E R T

Eindhovens Dagblad | 15 november 2012


