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Haasje Over, omdat we 
denken in oplossingen
De skatehal Area51 hoort op Strijp-S! En dus kunnen we op die 
prachtige plek geen sociale huurwoningen bouwen. Of toch? 
Natuurlijk wel! Want bij Trudo denken we liever in oplossingen 
dan in problemen. Eind maart hebben we de immense 
staalconstructie over de skatehal geplaatst, een nieuwe fase  
van dit project dat we Haasje Over hebben gedoopt. 

De dynamiek, de vrijheid die Area51 uitstraalt vertalen naar een 
dynamisch woongebouw, passend bij het vernieuwende karakter 
van dit gebied. Én passend bij de jonge doelgroep die in dat gebied 
wil werken, recreëren, wonen én leven. Samen met de bouwers 
van Stam + De Koning en de Amsterdamse architect VMX zagen 
we de geweldige uitdaging die deze locatie met zich meebracht. 
En samen zijn we ook superblij met het resultaat dat langzaam 
steeds meer vorm krijgt.

Urban, industrieel, stoer én spectaculair. Een woonconcept waarin 
we letterlijk buren worden van de skatehal die lekker blijft staan. 
Dát is Haasje Over. Waar je lekker kunt wonen en ondertussen 
continu in verbinding staat met het levendige Strijp-S en de 
industriële achtergrond van deze hotspot.

Of je nu woont boven de skatehal, in een lichte brugwoning, met 
imposante staalconstructie, of in de in de stoere en robuuste 
woontoren. Wonen ‘in’ de brug of in een eigenzinnige, Amerikaans 
aandoende loft met een hoogte van liefst 3.5 meter! Het kan 
allemaal. Richt de open ruimte helemaal in naar je eigen wens. En 
vergeet op zijn tijd niet te genieten van de enorme ramen, waar je 
lekker in kunt zitten om te genieten van een spectaculair uitzicht 
over de stad. 

Wil je even haasje over naar de buren? Natuurlijk kan dat! Via een 
verbindingsbrug loop je zo naar de daktuin van het aangrenzende 
gebouw Anton. Even chillen met een bakje koffie, even 
kennismaken met je buren, in een groene daktuin die het unieke 
karakter van het wonen op Strijp-S nog eens extra benadrukt.

Haasje Over is een bijzonder woonconcept. Met een volledig 
eigen identiteit. Waar alle ruimte is voor individuele keuzes, maar 
waar verbinding tegelijkertijd wordt gestimuleerd. Bijvoorbeeld 
in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw. Samen eten? 
Samen werken? Het woord is aan de nieuwe huurders. Trudo denkt 
mee, faciliteert en begeleidt.

Haasje Over laat zien dat creatieve en innovatieve oplossingen, ook 
op het gebied van sociale woningbouw, een enorme impuls kunnen 
geven aan een dynamisch en urban gebied op een unieke locatie.

feit

•  Haasje Over is een sociaal 
woningbouwproject

•  Hoogte: 70 meter
•  Aantal verdiepingen: 19
•  137 lofts in een woontoren
•  44 tweelaagse brugwoningen en  

4 friendswoningen (samenwonen, maar 
toch ook weer niet) boven de skatehal

•  Twee gemeenschappelijke ruimten 
die samen met de bewoners ingevuld 
worden. 

•  Energie: er wordt onderzocht of 
windturbines en zonnepanelen 
in de energievoorziening van de 
gemeenschappelijke ruimten  
kunnen voorzien.


