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Bloeiend Brabant
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Restaurant
Radio Royaal in
het voormalige
energiehuis van
Philips op Strijp-S
in Eindhoven.

Als het om design
en innovatie gaat,
dendert Brabant
hard voor de troepen
uit. In Eindhoven en
omstreken vinden
ontwerpers en
techneuten samen de
toekomst uit. En dat
trekt, internationaal,
bekijks.
Door Elsbeth
Grievink

H

et is weer
oktober. Hét
moment waarop
veel Randstedelingen de
moeite nemen
naar het zuiden af te reizen, voor
een bezoek aan de Dutch Design
Week in Eindhoven. Vorig jaar trok
het negendaagse event maar liefst
335.000 bezoekers. Ze waaierden
uit over de verschillende districten
van Eindhoven, om daar tentoonstellingen te zien, lezingen bij
te wonen, zich te verbazen over
nieuwe technologische snufjes en
te eten en drinken op onverwachte
locaties. En tegen elkaar te zeggen: interessant eigenlijk hè, dat
Eindhoven.
Ja, Eindhoven bloeit. In 2018
werden maar liefst een miljoen
hotelovernachtingen geboekt in
de stad met de vele bijnamen: van
Eindhoven de Gekste tot Lichtstad
en het Silicon Valley van Nederland. De opmars komt niet uit de
lucht vallen. Want terwijl
Amsterdam met massatoerisme worstelde en ook

Anish Kapoors
‘Sky Mirror’ vóór
Museum De Pont
in Tilburg.

Onder: Maarten
Kierkels van
Dokx maakt van
afvalmateriaal
designtafels.

Restaurant RAW
in de Tilburgse
Spoorzone.
FOTO: JOSTIJN
LIGTVOET

Het nieuwe
stationsgebied
in Eindhoven.

Rotterdam hevig piekte, kon Eindhoven redelijk in de luwte werken
aan zijn eigen missie: hightechhardwarehoofdstad van Europa
worden. Oftewel: de plek waar
nieuwe systemen en machines
worden bedacht en gemaakt die de
toekomst van mensen wereldwijd
zullen veranderen.

Proeftuin als hotspot

Brainport. Zo wordt het gebied in
Zuidoost-Brabant genoemd waar
pioniers in technologie en design
de toekomst uitvinden. Eindhoven
is daarvan het epicentrum; in de

naoorlogse fabriekspanden op
de voormalige Philips-terreinen
Strijp-S, Strijp-R en Strijp-T kruisbestuiven ontwerpers, wetenschappers en techneuten er lustig
op los. Dat is op vrij organische
wijze ontstaan. Na het vertrek van
Philips, in 2005, werden eerst de
fabrieken op Strijp-S in gebruik genomen als proeftuin. De huurprijzen van de bedrijfsruimtes werden
laag gehouden; creatieven kregen
hierdoor de kans te ondernemen
en te experimenteren. De directe
omgeving werd daarbij dikwijls
ingezet als festivalterrein. Mede

Ontwerpers, wetenschappers
en techneuten kruisbestuiven
er lustig op los
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hierdoor groeide het gebied uit tot
een hotspot, met bijzondere horecaconcepten als Radio Royaal,
het Ketelhuis en Intelligentia Ice.
Inmiddels is Strijp-S een aantrekkelijk woonwerkgebied, dat
het hele jaar door bezoekers van
buiten trekt.
Op Strijp-R, de geboortegrond
van de televisie, nam de Nederlandse ontwerper Piet Hein Eek
het voortouw. Hij toverde het
RK-complex (ooit de keramische
werkplaats van Philips) om tot
designhotspot, waar Eek zelf zijn
werkplaats vestigde, maar ook een
winkel, een galerie en een restaurant opende. Begin 2019 opent de
ontwerper er zelfs een hotel, zodat
je straks kunt slapen in design.
Inmiddels is ook Strijp-T, in
het hart van Brainport, volop in
ontwikkeling. Ook hier werken
hightechbedrijven en crea-

tieve ondernemers samen aan
vernieuwende concepten. Van
‘city-farming’-bedrijven, die
gewassen telen onder ledlicht, tot
innovatieve designbureaus en 3Dprintstations.
Het stationsgebied zal de komende jaren eveneens drastisch
veranderen. De zone rondom de
drie hoge torens die de komende
jaren zullen verrijzen, naar een
ontwerp van Powerhouse Company en ZUS, belooft een bruisende plek te worden, die past bij een
stad die zichzelf telkens opnieuw
uitvindt.

Samen sterk

De ontwikkeling van Eindhoven
heeft impact op de steden in de regio. Zoals Tilburg, dat dankzij het
hoogstaande niveau van musea als
De Pont en het TextielMuseum al
niet te klagen had over bezoekers,

Overzicht van het
Werkwarenhuis in Den
Bosch.

maar op dit moment een grote
ontwikkeling doormaakt rond het
spoor. Daar toveren creatieve pioniers een serie industriële loodsen
van de Nederlandse Spoorwegen
om tot nieuwe trekpleister met
een levendige bedrijvigheid. De
Spoorzone is een broedplaats voor
kennis en innovatie. De nadruk
ligt er, meer dan in Eindhoven,
waar alles om technologie draait,
op menselijk gedrag. Zo is in een
voormalige stoomketelfabriek
MindLabs gevestigd, een samenwerking tussen Tilburg University,
Fontys, onderwijsgroep Tilburg
en de Persgroep. ‘Wij werken
samen op het gebied van interactieve technologie en menselijk

gedrag, door onderwijs, onderzoek en ondernemerschap aan
elkaar te koppelen’, vertelt Max
Louwerse, hoogleraar Cognitieve
Psychologie en Artiﬁciële Intelligentie aan Tilburg University en
medeoprichter van MindLabs. Als
voorbeeld noemt hij het project
Vibe, oftewel Virtual Humans in
the Brabant Economy: ‘Samen met
kennisinstellingen, ziekenhuizen
en het bedrijfsleven ontwikkelen
we virtuele mensen, die ingezet
kunnen worden voor trainingen
in de gezondheidszorg. Deze
avatars, zoals je ze noemt, kunnen
bijvoorbeeld helpen bij het trainen
van verplegend personeel. Je kunt
er complete operatiekamers mee
simuleren, als je wilt.’ Volgens
Louwerse biedt Tilburg de juiste
voorwaarden voor een initiatief als
MindLabs. ‘Het heeft een centrale
ligging en bij het bedrijfsleven en

de kennisinstellingen in de regio
is er veel goodwill. Samen staan we
enorm sterk.’

Pionieren

Den Bosch heeft met zijn historische binnenstad een heel ander
karakter dan steden als Eindhoven
en Tilburg, maar ook hier hebben
industriële panden in de spoorzone een proeftuinfunctie gekregen. In de voormalige silo’s van
Mengvoederfabriek De Heus biedt
de stad ruimte aan experiment en
vernieuwing, zonder vastomlijnd
eindplan. In de Kaaihallen vinden

festivals en evenementen plaats.
De Mengfabriek is een laboratorium waar start-ups en ervaren ondernemers samen aan een lokale
en circulaire economie bouwen.
Geen afval en geen uitval, is het
credo. Zo verzamelen alle ondernemers hun kofﬁecups en leveren
die in bij meubelmaker Maarten
Kierkels van Dokx, die met afvalmateriaal en biokunsthars werkt
en van de kofﬁecups designtafels
maakt. Kierkels noemt de Tramkade, waar de Mengfabriek
zich aan bevindt, ‘het
rauwe randje in een verder

Bij de Mengfabriek in Den
Bosch luidt het credo: geen
afval en geen uitval

heel nette stad’. Zijn werkplaats
bouwde hij zelf. ‘Dat geldt voor
iedereen in de Mengfabriek: alle
ondernemers hebben zelf moeten
investeren in het gebouw om het
bruikbaar te maken. Daardoor
konden ze ook precies bedenken
hoe ze het wilden hebben.’
Het naastgelegen Werkwarenhuis is de ontmoetingsplaats van
de buurt. In deze roze geverfde
fabriek kunt u genieten van verse
vegetarische gerechten, een kijkje
nemen in het designlab van Social
Label, publiekscolleges volgen
over inclusiviteit maar ook dansen

‘Wij demonstreerden, nu
beginnen ze een bedrijf dat
petﬂessen recyclet’
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op zaterdagavond. Buiten, naast
de fabriek, staat een verdwaalde
kraan. Deze wordt door Stefanie Stolp omgetoverd tot een
eenkamerhotel, waar u begin
2019 voor het eerst de nacht kunt
doorbrengen. Handig, want één
dag is niet genoeg om Den Bosch
te ontdekken, als u het Museumkwartier met het Noordbrabants
Museum en het Design Museum
(dat vroeger Stedelijk Museum
’s-Hertogenbosch heette) ook nog
wilt meepikken.

Kolkende energie

De grote creatieve scene in
combinatie met de technischwetenschappelijke bedrijvigheid
in Brabant is uniek. Het heeft een
kolkende energie losgemaakt,
waardoor Brainport Eindhoven
een van de meest innovatieve
regionen van de hightech-indus-

trie in Europa kon worden. ‘Wat
werken in Eindhoven zo aantrekkelijk maakt voor veel techneuten’, zegt Bert-Jan Woertman, die
sinds september directeur is van
de nieuwe Brainport Industries
Campus (BIC), ‘is dat het geen
metropool is, maar je er wel deel
uitmaakt van de 24/7-economie.
Bovendien is het hier heel horizontaal: als je ideeën hebt, wordt
er naar je geluisterd.’ De opkomst
van de start-upcultuur heeft de
dynamiek in Eindhoven sterk
veranderd, vindt hij. ‘De generatie die nu afstudeert, bestaat uit
pragmatische idealisten’, zegt hij.
‘Als wij ons vroeger ergens zorgen
over maakten, gingen we demonstreren op straat. Nu beginnen ze
gewoon een bedrijf dat petﬂessen
gaat recyclen, zoals Ioniqa. Het is
tijd voor echte oplossingen, zoals
ze bij Lightyear zeggen, een start-
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Producten van Social
Label, uitgestald in
het Werkwarenhuis in
Den Bosch.

ONTDEKKEN IN BRABANT
ROBOT LOVE
Tentoonstelling over
de band tussen mens
en robot. Met werk
van vijftig kunstenaars, workshops,
lezingen, debatten en
tours.
T/m 2 december,
Campina Melkfabriek, Eindhoven,
robotlove.nl

Impressie van Brainport
Industries Campus in
Eindhoven.

up die een elektrische auto op
zonne-energie in de markt zet.’
Dat verhaal wil Woertman
graag delen op de BIC, dat de komende jaren de plek moet worden
waar de hightechmaakindustrie
vleugels krijgt. Bezoekers zijn
welkom: ‘Je kunt er zien hoe de
fabriek van de toekomst eruitziet,
of de toekomst van de fabriek. Er
loopt een atrium dwars door alle
gebouwclusters. Daar vind je de
gedeelde diensten, vergaderruimtes en horecavoorzieningen. Het is
het kloppend hart, waar iedereen
elkaar ontmoet en waar je zo op
het productieproces van de bedrijven kijkt.’
Die clustering is volgens
Woertman het sleutelwoord in
alle ontwikkelingen. En dat is best
opvallend in een tijd waarin we in
principe niet dicht bij elkaar hoeven te zijn om contact te hebben.

‘Maar als je samen complexe systemen wilt bedenken en maken,
helpt nabijheid wel degelijk’, denkt
Woertman. ‘Sinds de crisis van
begin jaren negentig voelt iedereen in de regio de urgentie om met
elkaar waarde te creëren. Er hangt
een sfeer van continu vooruit, van
samen optrekken en elkaar vertrouwen. Iedereen helpt iedereen
en denkt en doet met de anderen
mee: ondernemers, onderwijs en
overheid.’
En zo dendert Brainport Eindhoven voorwaarts, en blijft de stad
transformeren. De tijdelijkheid
is aantrekkelijk. Voor bewoners,
die nu een stad hebben die bruist.
Voor ondernemers, die de ruimte
voelen om dingen te kunnen
doen, en die omarmen. En voor
bezoekers, die elke keer dat ze
terugkeren iets nieuws kunnen
ontdekken. o

‘Iedereen helpt elkaar en doet
met elkaar mee: ondernemers,
onderwijs en overheid’
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WAREHOUSE OF
INNOVATION
In het oude V&Dgebouw presenteert
Eindhoven alles wat
de regio op het gebied
van techniek en innovatie te bieden heeft.
T/m 31 december,
Eindhoven
DUTCH DESIGN WEEK
Negen dagen lang
Nederlands design,
tech en innovatie,
op locaties door heel
Eindhoven.
20 t/m 28 oktober,
Eindhoven, ddw.nl

Van Gogh-ﬁetspad
door Daan
Roosegaarde.

GLOW EINDHOVEN
Geniet van lichtkunstwerken in de
publieke ruimte,
langs een route van
vijf kilometer.
10 t/m 17 november,
Eindhoven
gloweindhoven.nl
GA FIETSEN
Net buiten Eindhoven ligt het Van
Gogh-Roosegaardeﬁetspad. Een technologisch hoogstandje,
geïnspireerd op ‘De

De expositie ‘Robot Love’, in Eindhoven.

sterrennacht’ van
Vincent van Gogh
en ontworpen door
Daan Roosegaarde.
Vangoghbrabant.
com
DE KAZERNE
In de Kazerne in Eindhoven komen design,
kunst, technologie en
lekker eten en drinken samen. Vanaf dit
najaar kunt u er ook
slapen, in het boetiekhotel Kazerne, in
kamers vol design.
kazerne.com/hotel
SKY MIRROR
Een bezoek aan
Museum de Pont in
Tilburg is alleen al
de moeite waard
vanwege het nieuwe
kunstwerk van de
wereldberoemde
Anish Kapoor dat
voor de ingang prijkt.
depont.nl
OPENING LOCHAL
In de voormalige
locomotiefhal in de
Tilburgse Spoorzone,
omgedoopt tot LocHal, wordt gebouwd
aan een nieuwe bibliotheek, die in 2019
de deuren opent.
spoorzone013.nl

