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Piet Hein Eek stapt uit zijn kantoor, 
onderdeel van de 10.000 m2 tellende 
fabriekshallen Strijp R. Alle ruimtes 
worden gescheiden door glazen wanden 
en uit de fabrieken gerecyclede profielen. 
Transparantie is letterlijk en figuurlijk 
het sleutelwoord. RECHTERPAGINA In de 
showroom op de eerste verdieping staan 
alle, maar dan ook echt álle stoelen van 
Piet Hein Eek opgesteld.

Het ontwerpparadijs 
van Piet Hein Eek

Een werkplaats, een showroom, een restaurant, een winkel: 
toen Piet Hein Eek 10.000 m2 tot zijn beschikking kreeg op 
een voormalig Philips-industrieterrein in Eindhoven, maakte hij 
al zijn dromen waar. ‘Het is een grote luxe om je eigen wereld 
te mogen creëren.’

fotografie Inga PowIlleIt  productie tatjana Quax  tekst elsbeth grIevInk
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jarenlang had ontwerper Piet hein eek een 
werkplaats in het brabantse geldrop. Maar daar begon hij, 
met inmiddels vijftig man in dienst, zo zoetjesaan uit te 
groeien. Zijn zoektocht naar een nieuwe locatie leidde hem 
naar de oude Philips-fabriekshallen van strijp-r in het 
centrum van eindhoven. en ook al was het bijna dubbel zo 
groot als de bedoeling was, hij wilde het hebben. ‘toen ging 
de fantasie aan het werk,’ vertelt Piet hein. ‘want twee keer 
zoveel oppervlak, dát schept mogelijkheden. Ik had in m’n 
hoofd om op een nieuwe locatie een lunchroom neer te 
zetten, waar klanten die van ver komen een broodje kunnen 
krijgen. Maar hier konden we een heel restaurant bouwen! 

al snel ontstond het idee om, naast een showroom, ook een 
winkel te beginnen. en ateliers voor jong talent. we (eek en 
zijn zakelijk partner nob ruigrok − red.) zagen het meteen 
voor ons.’

TransparanTie

op 23 oktober 2010, de eerste dag van de Dutch Design week 
in eindhoven, ging het ontwerpparadijs van Piet hein eek 
open. een naam heeft het niet. bij de ingang van de halve-
maanstraat staat een gammel bord, waarop met edding-stift 
geschreven is: ‘restaurant van Piet hein eek, die kant op’. 
wie het terrein op loopt, komt in een openlucht doorgang 

Antiquair en verzamelaar Leo Coolen 
heeft een eigen vleugel binnen het pand. 
Hier zette hij een collectie bijzondere 
vintage items en decorstukken neer. 

In de winkel is een groene 
ruimte, geheel ingericht  
door bloemist Oogenlust.

Boekenafdeling in de winkel. 
Van designersvoer tot kinder-
boeken van Roald Dahl.

Ontwerper Tom Dixon, met wie Piet Hein 
Eek bevriend is, heeft een topselectie uit 
zijn collectie opgesteld in de showroom. 
Alles in het kleurpalet van 2011: zwart, 
wit, hout, koper en fluor oranje.

In de showroom een kantoorinterieur, 
maar dan wel op z’n Eeks. Zowel de 
Crisistafel als de Crisisstoelen zijn van 
plaatmateriaal, de Crisisbureaustoel is 
bekleed met velours. 

  >
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terecht, met links en rechts fabriekshallen. Door het glas kijk 
je aan weerszijden de werkplaatsen in. Meteen sta je oog in 
oog met machines, stapels hout en werklieden in overalls. 
Daarna kun je kiezen: rechts het restaurant in, of linksaf  
naar de winkel en de showroom, waarbij je eerst het kantoor 
passeert waar je gewoon naar binnen kunt kijken. 
Piet hein koos er bewust voor om de werkplaats als uitgangs-
punt te nemen: ‘Die bevindt zich in het hart van het gebouw, 
alle andere functies zijn daaromheen gebouwd. Zo heb je, 
waar je ook bent, altijd zicht op de plaats waar de producten 
bedacht, gemaakt, verkocht en gedistribueerd worden.’ 
Dat is --niet alleen handig voor hemzelf, maar ook leuk voor 

de klanten. ‘Die zíén waar de spullen vandaan komen. 
transparantie kenmerkt ons bedrijf en daarom is dit pand, 
met al dat glas, de plek van onze dromen.’
De maanden die aan de opening voorafgingen, waren slopend. 
en nog steeds is het spannend. want: lukt het om de boel 
draaiende te krijgen? ‘Ik heb zelden stress,’ vertelt Piet hein. 
‘Maar de afgelopen tijd heb ik regelmatig wakker gelegen.’ 
achter zijn bureau eet hij de boterhammen die een van zijn 
medewerkers voor hem gesmeerd heeft. hij is ook afgevallen, 
vertelt hij, want het eten schoot er nogal eens bij in. ‘weet je wat 
het is: we zijn hier nog niet klaar, maar ondertussen moeten 
we de omzet op peil zien te houden, dat is best zwaar.’

Op de tafel van afval-plaatmateriaal staat  
een lampje dat gemaakt is uit de stropdassen-
collectie van Rossana Orlandi, de Italiaanse 
agent van Piet Hein Eek, die haar showroom in 
een oude Milanese stropdassenfabriek heeft. 
‘Daar staat nog kilometers stof op voorraad. 
Die krijg ik in dit leven niet meer op,’ vertelt de 
ontwerper. LINKERPAGINA Behang van  
ontwerpster Melissa Peen, met een lamp uit 
de collectie van Tom Dixon.

  >
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af en toe veert hij van zijn stoel omhoog, om door de ramen 
te zien wat er buiten gebeurt. ‘Moet je zien wat joost bij zich 
heeft!’ buiten bestuurt medewerker joost een transport-
wagen waarop hij tien joekels van houten balken vervoert, 
bestemd voor een robuuste stoel en een tafel. Piet hein: 
‘Dat vind ik dus leuk, dat ik kan zien wat er gebeurt.’  

Ondernemer

Piet hein eek komt uit een lerarenfamilie. Zowel zijn vader 
als zijn moeder stond voor de klas. waar hij de ondernemers-
spirit vandaan haalt? hij heeft geen idee. ‘het heeft er  
altijd in gezeten, denk ik. Ik droomde als jongetje al van een 
eigen bedrijf. van personeel en productie en grote machines. 
Fabriekje spelen, dat leek me wel wat.’ hoewel hij soms  
flinke kopzorgen heeft, en hij zo goed als dagelijks na het 
avondeten weer aan het werk gaat, geniet hij ook met volle 
teugen. ‘Ik realiseer me heel goed wat een luxe het is om  
zo je eigen wereld te mogen creëren, zoals ik hier doe.  

het zijn míjn ideeën die hier de hele dag worden uitgevoerd. 
alles wat hier gemaakt wordt, komt uit míjn hoofd. best 
egocentrisch eigenlijk.’
wonen doet hij nog in geldrop, met vrouw jeanine keizer, 
dochter lieve (14) en de tweeling roos (12) en geertje (12). 
tegelijk met het ongelofelijke project in eindhoven, wordt er 
in de Franse Dordogne gewerkt aan een vakantiehuis voor het 
gezin. ‘het is een oude watermolen op een landgoed in een 
waanzinnig mooie omgeving. we kwamen het tegen tijdens 
een van onze vakanties met het gezin. een complete ruïne. 
en van ruïnes word ik meteen hebberig. altijd. het verleden 
zit erin, maar tegelijkertijd zijn er allerlei aanknopingspunten 
om iets nieuws te creëren.’ 
het verleden heeft grote aantrekkingskracht op hem. ‘Mijn 
ontwerpen zijn vaak opgebouwd uit materialen die ik al heel 
vaak gevoeld of gezien heb. Ik hou van dingen die geleefd 
hebben. Zoals het sloophout. Dat voelt prettig en vertrouwd, 
daar kan ik iets mee. De kunst is dan om iets nieuws te doen 

Op de bovenste etage van het 
pand bevinden zich enorme 
zalen met daarin museale 
opstellingen van eigen werk 
en dat van anderen.

Vitrine met glaswerk in de 
shop-in-shop van bloemist 
Oogenlust. 

Overzicht van de vleugel vol vintage, 
geselecteerd door antiquair en verzamelaar 
Leo Coolen. Let op de vitrine met robots, de 
toonbank met etalagepophoofden en lades 
vol beha’s van voor de Tweede Wereldoorlog.

  >
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met zo’n materiaal, maar toch het comfortabele in stand 
te houden. Iets maken waarvan je het gevoel hebt dat het 
er al jaren is.’ 
hetzelfde is gebeurd met strijp r. Piet hein nam het 
rigoureus onder handen en toch lijkt het of alles wat je ziet 
er hoort te zitten. gedeeltelijk klopt dat ook, want het karkas 
staat er inderdaad al heel lang. Maar de ontwerper greep  
wel degelijk in: ‘De wanden en de vloeren zijn veelal van een 
ander Philips-pand hierheen gehaald. Zelfs sommige puien 
zijn er opnieuw in gezet.’ 
opvallend is dat in de winkel en het restaurant maar heel 
mondjesmaat Piet hein eek-meubilair staat. het is een  
mix van tweedehandse, industriële stukken, plus antiek  
dat bij je oma niet zou misstaan. het meeste is van veilingen 
afkomstig. ‘Ik zag er tegenop om hier in mijn eigen maatpak 
te gaan zitten. Die oudere meubels voelden beter.’ 

Zijn strijd om de kopieën van zijn sloophouten meubels uit 
de woonboulevards te weren, heeft hij opgegeven. ‘Ik heb er 
nooit aan willen beginnen omdat het me zo onbevredigend 
leek. Maar omdat iedereen vond dat ik er wat tegen moest 
doen, ben ik toch die strijd aangegaan. Maar helaas, het was 
inderdaad erg onbevredigend.’  
De sloophouten stoelen betekenden begin jaren negentig  
zijn grote doorbraak. toch ziet hij het avontuur op strijp-r  
als de grootste mijlpaal in zijn carrière tot nu toe. ‘Zoiets  
als dit doe je maar één keer in je leven. vijf jaar geleden  
had ik het niet gekund, dit is het moment. erop of eronder.’ 
piet Hein eek, Halvemaanstraat 30, eindhoven, 040-2856610, 
www.pietheineek.nl.

Het kleine straatje dat tussen de 
twee fabriekshallen door loopt, 
wordt in de volksmond al de 
Piet Hein Eekstraat genoemd. 

De huisgemaakte cannelloni, 
geserveerd op een houten plank 
met PHE-brandmerk.

De bar is gemaakt van 
gerecyclede pijpen die uit 
het pand zijn gesloopt. 

Achter de keuken staat een heel 
lange tafel, die dagelijks wordt 
gebruikt voor de gezamenlijke 
personeelslunch, maar ook te 
reserveren is voor groepen. 
Boven de tafels hangen lampen 
van stoffen uit de collectie van Paul 
Smith, door hemzelf geselecteerd.

In het restaurant, dat wordt geleid door 
Laura Weteling (de vrouw van Nob Ruigrok, 
zakenpartner van Piet Hein), een unieke  
mix van lampen uit een oude kerk,  
meubilair gevonden op veilingen,  
aangevuld met tafels, kroonluchters,  
stoelen en lampen uit de eigen collectie.

  >
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Doorgang van de fabriek 
naar de winkel. 

Achter de balie worden cadeaus 
ingepakt in PHE-papier.

Fietsen van Tokio Bikes, Piet Heins 
favoriete fietsmerk, want ‘supertoe-
gankelijk en prachtig gedetailleerd’, 
in alle kleuren van de regenboog.

Het hart van het bedrijf: de 
werkplaats, waar ruim vijftig 
man de productie voor Piet 
Hein Eek wereldwijd verzorgt. 

Vitrine met louter 
zwarte items. 

In de showroom is de gehele 
sloophoutcollectie te vinden. 
Hier het wit gelakte deel.  
Vanuit de ramen kijk je direct in 
de werkplaatsen en de fabriek. 

Uitzicht vanaf de 
bovenste etage. 

Museale opstelling van 
Piet Hein Eek-meubels.


