
Wonen in Nederland is gericht op de professionele residentiële markt in Nederland, die volop in verandering is. 

Het woningtekort is torenhoog. De bouwsector houdt de groei niet bij. Zeker in grootstedelijke gemeenten is de druk op 
de woningmarkt groot. Het aanbod huurwoningen blijft nog steeds ver achter bij de vraag. De ambitie bestaat om op 
regionaal niveau samen te werken en afstemming te zoeken, maar concrete maatregelen blijven uit. 

De corporaties staan voor een grote opgave. Ze hebben een uitermate belangrijke rol bij het verduurzamen van woningen, 
maar moeten anderzijds ook voldoende nieuwbouw realiseren. Hoe gaan ze hun budgetten optimaal inzetten?
Een sterke professionalisering en collectivisering -meer appartementen- zet zich door. 

Steeds minder mensen bouwen zelf een huis, mede door de strengere regelgeving. Internationale beleggers zijn in 
toenemende mate geïnteresseerd in Nederlands vastgoed. Er is meer dan 20 miljard euro beschikbaar.

Actuele trends zoals hoogbouw, levensbestendig wonen, modulaire en printbare woningen, alternatieve woonvormen, 
mixed use en grootschalige wijk- en stadsvernieuwingsprojecten staan centraal in het platform. We denken na over de 
manier waarop we gebouwen en openbare ruimtes ontwerpen, en hoe dit de leefbaarheid en duurzaamheid van steden 
beïnvloedt.
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Ontvangst met broodjeslunch
Bezoek Strijp-S in kleine groepjes

Anneleen Vandenberk, Directeur Wonen In Nederland
Welkom bij Wonen In Nederland

Jos Goijaerts, Directeur Investeringen Trudo 
De rol van woningcorporaties bij gebiedsontwikkeling

Thijs van Dieren, Directeur Park Strijp Beheer, 
Co-owner City Developer-S, Founder VolkerWessels iCity
Strijp-S: van historisch erfgoed tot internationale hotspot 
voor wonen, werken en ontspannen

Harry Morskate, Woningbouwregisseur Eindhoven
Eindhovense aanpak van woningbouwversnelling

Jeroen Schipper, Founding Partner Orange Architects
Ontwerpen binnen een historisch-industriële context

Anneleen Vandenberk, Wonen In Nederland
Samen bouwen aan residentieel vastgoed

Netwerkborrel

Locatie
Natlab
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven

Parkeren 
Nabijgelegen parkings Klokgebouw, 
Strijps Bultje, Kastanjelaan, 
Torenallee en Om De Hoek. 
Treinstation Strijp-S ligt op enkele 
minuten loopafstand.

Doelgroep 
Exclusief voorbehouden aan 
woningcorporaties, investeerders, 
overheden, architecten, gemeenten, 
ontwikkelaars, ingenieurs en 
aannemers actief in residentieel 
vastgoed en urban development. 

Deelname is gratis, maar het aantal 
deelnemers is beperkt.
Schrijf u dus snel in. 
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