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• Zicht over Eindhoven vanaf het terras van de Skybar van het NH Collection Hotel op de 14e etage. De bestaande torens krijgen 

snel gezelschap. © Jean Pierre Reijnen 

Nieuwe skyline van Eindhoven: 
hoogbouw-explosie in aantocht 
EINDHOVEN - De rust op het bouwfront in de bouwvak is de stilte voor de storm. Nu is er 

nog maar één woontoren echt in aanbouw in Eindhoven, Onyx aan de Mathildelaan. Het is 

een voorbode van wat komen gaat in de stad. 
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Voor de vakantie heeft aannemer Stam+De Koning de bouwkraan laten verhogen, van 70 naar 

zo'n 100 meter. Dat is nodig omdat het gebouw moet groeien naar ruim 80 meter. 

Na de vakantie start het werk aan diverse grote appartementencomplexen. Bestaande torens als 

de Regent, de Admirant en de Vestedatoren krijgen snel gezelschap. Jetzt geht's los!! 

Hier onder een overzicht van de meest concrete plannen voor hoogbouw in Eindhoven. 

t Haasje Over 
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A  Hoogbouw in Eindhoven: Het ambitieuze plan voor het Stationsplein draagt de naam District E. C) Powerhouse 

Company/ZUS/Amvest 

158, 109 en 76 meter op Stationsplein; 400 tot 500 appartementen, ook sociale huur; 

opdrachtgever: Amvest; architect: Powerhouse Company/ZUS; bijzonderheid: vooral ook plint met 

diverse functies; plan in de maak. 

10. Lichthoven 

• Hoogbouw in Eindhoven: Lichthoven, waarvan het Student Hotel (rechts) al staat. ©AM RED 

60 meter naast Student Hotel aan Stationsplein; kantoren voor één nog onbekende partij, maar op 

het terrein erachter ook woningen; AM RED en andere partij, de gemeente heeft daarover 

gesprekken; architect onbekend. 

11. De Bakermat 
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