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aandelen te nemen in het bedrijf Helmond, Sint-Oedenrode en Son
Attero Publiek. Ze missen daar- en Breugel akkoord met het plan.

dus Visser. Door aandeelhouder te
worden tegen ’een symbolisch bedrag’, zouden de gemeenten onder de hoge verbrandingsprijs uit-

De boompjes op het dakterras zijn nog iel.

Tegenstanders wijzen erop dat afvalverwerking geen gemeentetaak
is, zegt Hans Ubachs, burgemeester van de gemeente Laarbeek en
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Barbecuen in bos op 34 meter hoogte
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 culturele spectrum (Machinekamer,
Natlab, Ketelhuis) binnen handbereik. En alsof dat allemaal nog niet
genoeg is, krijg je er van je verhuurder ook nog eens complete

Pindakaashuisje
incl. pindakaas
Een leuke en diervriendelijke
manier om vogels bij te voeren.
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Actie is geldig tot 1 wk na publicatie. OP=OP

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

geeft kleur aan groen
Intratuin Nuenen Collse Hoefdijk 7

jungle als dakterras bij. Waar je ’s
avonds in het schijnsel van de ondergaande zon met je loftgenoten
een wijntje opentrekt. Desgewenst
in de beschutting van het berkenbos dat op het dak is aangelegd.
Woningcorporatie Trudo liet op
de daken van beide loftgebouwen
(‘Gerard’ en ‘Anton’ gedoopt) een
compleet begroeid terras inrichten. Elk in een eigen sfeer. Bovenop ‘Anton’ is die ambiance uitbundig en kleurrijk. Met anemonen,
vlinderstruiken en krentenboompjes. Dit dak moet zowel voor bewoners als vlinders een paradijs
worden. De inrichting van ‘Gerard’ wordt strakker en ingetogener. Hier verrijst een berkenbos.
De boompjes ogen nu nog erg fragiel, 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 gebouwen drastisch worden verstevigd.
Tussen de beplanting zijn paadjes
aangelegd die per dak vijf zitplekken met elkaar verbinden. Deze
spots zijn verlicht en voorzien van
een stopcontact. „Daar kan je
straks je laptop of barbecue op aansluiten”, verklaart landschapsarchitecte Caroline de Feijter, die de tuinen in opdracht van Trudo ontwierp.
Voor de ‘kleine en grote boodschap’ hoeft niemand naar beneden. Op beide daken biedt een sanitair blok uitkomst. De daktuinen zijn alleen voor lofthuurders
toegankelijk en worden parallel
met de lofts opgeleverd. ‘Gerard’ is
in februari klaar, ‘Anton’ volgt op
nog onbepaalde termijn.

