
     
   

 

De Trudo Toren: de groenste blikvanger van de stad.  

Een gebouw van een architect waar je u tegen zegt, met betaalbare woningen en bomen en 

struiken tot op wel 70 meter hoogte: dat is de Trudo Toren. Op vrijdag 1 oktober gaven 

vertegenwoordigers van woningcorporatie Trudo en architect Stefano Boeri in Eindhoven een 

toelichting op de groene toren. Aansluitend was er een demonstratie van het onderhoudsteam, 

dat vanaf grote hoogte het groenonderhoud gaat uitvoeren en vond een meet & greet plaats met 

enkele kersverse bewoners.  

Wereldprimeur 

Directeur-bestuurder Theo van Kroonenburg: “Dankzij ambitie, lef, het samen innovatief aangaan 

van uitdagingen en natuurlijk die prachtige samenwerking met het team van de Italiaanse architect, 

de overige uitvoerende architecten, ingenieurs, groendeskundigen, medewerkers van Trudo en 

natuurlijk alle bouwers, hebben we dit prachtige gebouw met 125 woningen kunnen realiseren. Een 

levend groen hart in het bruisende Strijp-S in Eindhoven. De Trudo Toren is wereldwijd het 

allereerste verticale bos dat speciaal is ontworpen voor de sociale huursector (maandhuur € 633,20). 

En ook dat is supporting people waar Trudo voor staat. We zijn echt enorm trots op deze prestatie”. 

Yasin Torunoglu, wethouder Wonen: “Dit is een echt statement. Dit prachtige gebouw, dat iconisch is 

voor onze stad, laat zien dat het bouwen van betaalbare woningen en duurzaamheid samen gaan. 

Grote complimenten voor wat er hier gerealiseerd is. Ik kijk uit naar de volgende projecten, want er 

zijn nog zoveel mensen die we ook een betaalbaar en mooi eigen plekje gunnen in onze stad.” 

Bosco Verticale 
Trudo Vertical Forest is gebaseerd op het eerdere ontwerp van Stefano Boerie: Bosco Verticale in 
Milaan. “Het Bosco Verticale is de afgelopen jaren op verschillende manieren beschreven: als anti-
architectuur, of als Urban Forestry manifest. In werkelijkheid was het allereerst een experiment, een 
prototype van een huis voor bomen, ook bewoond door mensen (en vele vogelsoorten). Het was een 
verkenning van nieuwe manieren van hoe we ons kunnen verhouden tot elkaar en tot andere 
levensvormen. Een zoektocht naar een nieuwe vorm voor stedelijke vernieuwing, verduurzaming en 
vergroening. Het was een grote uitdaging om dit concept in een betaalbare variant te ontwerpen 
voor de inwoners van de stad Eindhoven. En ook een grote eer.  Nu heeft deze prachtige lichtstad 
ook een groen icoon voor stedelijke bebossing. En ik wens alle nieuwe bewoners hier heel veel 
geluk”.  
 
Arno van Tilburg, directeur Stam + De Koning Bouw bv: “Ook wij zijn enorm trots op dit prachtige 
gebouw. Op de eerste plaats vanwege de bouwkundige uitdagingen die we samen met alle partners 
hebben getackeld. En natuurlijk op het resultaat; de ruime, hoge appartementen, de combinatie van 
veel licht en groen, het heeft veel toegevoegde waarde voor de bewoners. En uiteraard is dit een 
prachtige aanvulling op de steeds mooiere skyline van Eindhoven”.   
 
Bewonersmix 
De meeste bewoners hebben de sleutel van hun woning al ontvangen en sommigen zijn al druk aan 
het klussen. De bewoners zijn toegewezen op basis van motivatie en loting. Dertig woningen zijn 
gereserveerd voor spoedzoekers, bijzondere klanten en statushouders. Zij kunnen allemaal met een 
betaalbare sociale huur wonen op één van de meest aantrekkelijke plekken van Eindhoven en gaan 
ook een bijdrage leveren aan de Strijp-S community.   



     
   
 
Wil je kennismaken met enkele van de eerste bewoners of wil je meer weten? Kijk dan op 
www.trudo.nl/trudo-toren.  
 
De Trudo Toren in cijfers 

• 70 meter hoog 

• 19 verdiepingen 

• 8 woningen per etage 

• 125 sociale huurwoningen 

• 1 gezamenlijke ruimte 

• 135 bomen 

• 1.500 struiken 

• 8.500 planten 

• 4 bassins om in totaal 80.000 liter regenwater op te vangen 

• 50.000 kilo CO2-absorptie / 13.750 kilo zuurstof op jaarbasis 
 
De Trudo Toren, mogelijk gemaakt door: 
Stefano Boeri Architetti, Laura Gatti, Inbo, Stam en De Koning, Unica, Westo Prefab Betonsystemen, 
Adviesbureau Tielemans, Ten Hove techniek, Du Pré Groenprojecten, Van den Berk Boomkwekerijen, HB 
Watertechnologie, CeletctRon , Ergolift, Eurosafe Solutions, Ennatuurlijk, Wijmoco Geveltechniek, Trahecon, 
Peter Lubbers, Peutz, EG Projecten, de gemeente Eindhoven, Trudo, Strijp-S en alle bewoners. 
 

 

Foto’s en meer informatie (onder andere interviews met drie van de eerste bewoners) zijn 

beschikbaar in de mediakit op www.trudo.nl/trudo-toren 

 

  
 

Over Trudo: supporting people 

Trudo ondersteunt mensen die vooruit willen in het leven. Onze woningcorporatie kijkt daarbij 
breder dan naar wonen alleen. Dat doen we onder meer met bijzondere projecten, vernieuwende 
producten en grensverleggende initiatieven. Zo maken wij het verschil voor onze bewoners en voor 
de stad. Kijk voor meer informatie op www.trudo.nl. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sebastian Mol, Adviseur Communicatie en 
Marketing, smol@trudo.nl, tel. 040-235 9896/ 06-44634008 
 
 

About Stefano Boeri Architetti 

Based in Milan, with offices in Shanghai and Tirana, Stefano Boeri Architetti (Boeri Studio until 2008) 

since 1993 has been dedicated to the research and practice mainly in architecture and urbanism, but 

also in the cultural, design and interior design fields. Stefano Boeri Architetti has developed 

architectural designs and regeneration projects in complex environments and in several continents, 

supporting and enhancing synergies between all the various players, both public and private, 

involved in the development. In the design process Stefano Boeri Architetti benefits from the 

Mediakit: 

 

http://www.trudo.nl/trudo-toren
http://www.trudo.nl/trudo-toren
http://www.trudo.nl/
mailto:smol@trudo.nl


     
   
assistance of an extensive network of very high-level professionals, ranging from engineering 

consultants and landscape architects, to agronomists and even social scientists, in a continuous 

multidisciplinary dialogue which has allowed to develop specific and innovative solutions for a wide 

range of territorial and socio-economical contexts. 

For more information, please visit: https://www.stefanoboeriarchitetti.net/  

For more information, please contact Stefano Boeri Architetti’s press office:  

Elettra Zadra | elettra.zadra@elettrapr.it - +39 335 5929854 

Francesca Raimondi | francesca.raimondi@elettrapr.it - +39 3334177062 

https://www.stefanoboeriarchitetti.net/

