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Bouwupdate: werkzaamheden Plan Celsius in volle gang
De werkzaamheden in Woensel-West zijn in volle gang. In opdracht van
woningcorporatie Trudo bouwt Hurks hier in hoog tempo 223 kleurrijke woningen
waarvan de eerste woningen zijn opgeleverd. Op woensdag 13 oktober werd door de
bouwers stilgestaan bij de bouw van het multifunctionele wijkgebouw aan het
Celsiusplein. Na oplevering in 2022 wordt dit waaggebouw hét ontmoetingscentrum
waar alle bewoners terecht kunnen nuttige en gezellige buurtfuncties om de sociale
cohesie te vergroten.
Kleurrijk en levendig
Ook de laatste fasen van het nieuwe Woensel-West vormen straks een kleurrijk
geheel. Het stedenbouwkundig ontwerp is van Tarra Architectuur & Stedenbouw. Voor
fase 3 en 4 heeft Tarra opnieuw kleurrijke, grondgebonden woningen ontworpen. De
inrichting van de openbare ruimte is in samenwerking met Buro Lubbers ontworpen.
Het hof in fase 3 is anders ingericht dan in de vorige ontwerpen, hier komt een
langgerekt en groen en boomrijk hof dat de verbinding met Vredeoord vormt. Met de
start bouw van het wijkgebouw, ontworpen door NEXT architects, is de vierde en laatste fase
ingegaan van twee decennia wijkvernieuwing in Woensel-West.
Fase 4 bestaat uit het nieuwe Celsiusplein en de omliggende ‘pleinwand’ bebouwing. Deze
bebouwing wordt net als de bouwblokken aan de Edisonstraat bij fase 1 en 2 minimaal drie
lagen met op verschillende plekken onderin commerciële ruimtes. Hierboven komen zowel
maisonnette woningen van twee lagen als appartementen. De inrichting van het plein krijgt
een bijzonder patroon met lijnen en krijgt grote bakken met groen, bomen en zitjes rondom.
Het grote plein wordt een uitnodigende plek voor nieuwe activiteiten en initiatieven voor
bewoners en bezoekers.
Wijkgebouw
Midden op het plein komt het wijkgebouw dat het einde accentueert van de Edisonstraat en
uit zeven lagen met woningen bestaat. Op de begane grond wordt het buurthuis gevestigd
waar tal van activiteiten voor de wijk gaan plaatsvinden (zoals taalles, werkplaats financiën)
en waar iedereen welkom is. Op de vierde verdieping komt een gezamenlijke daktuin. Het
gebouw krijgt een warme uitstraling door een uitgesproken vormgeving, toegankelijke entree
en opvallende kleur.
De 121 woningen van fase 3 (Celsius Van Der Heijde) worden stapsgewijs opgeleverd en
bewoond. De eerste woningen die zijn opgeleverd, liggen aan en rondom de Tettje
Jollestraat, een van de nieuwe straten in het plan. Woningen die hier nog beschikbaar
komen, worden verloot via Wooniezie. De 102 woningen van fase 4 (Celsiusplein en
omliggende bebouwing) worden in 2022 opgeleverd. Trudo staat voor inclusiviteit, daarom
wordt een aantal woningen (24) gereserveerd voor tijdelijk wonen (maximaal twee jaar
flexwonen), inplaatsers en bijzondere doelgroepen. De overige woningen worden deels
toegewezen en verloot via Wooniezie.
Meer informatie is te vinden via https://www.trudo.nl/woensel-west/fase-3-en-fase-4

Supporting People
Bij Trudo staat niet het vastgoed centraal, maar de mensen die we huisvesten. We laten van ons
horen met bijzondere projecten, vernieuwende producten en grensverleggende initiatieven.
Supporting People is onze missie; we ondersteunen mensen die vooruit willen in het leven en kijken
daarbij breder dan naar wonen alleen. Zo maken wij het verschil voor onze bewoners en voor de stad.
Kijk voor meer informatie op www.trudo.nl
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