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H
et isweer
oktober.Hét
momentwaarop
veelRandste-
delingende
moeitenemen

naarhet zuidenaf te reizen, voor
eenbezoekaandeDutchDesign
Week inEindhoven.Vorig jaar trok
hetnegendaagse eventmaar liefst
335.000bezoekers. Zewaaierden
uit overde verschillendedistricten
vanEindhoven, omdaar tentoon-
stellingen te zien, lezingenbij
tewonen, zich te verbazenover
nieuwe technologische snufjes en
te etenendrinkenoponverwachte
locaties. En tegenelkaar te zeg-
gen: interessant eigenlijkhè, dat
Eindhoven.
Ja, Eindhovenbloeit. In2018

werdenmaar liefst eenmiljoen
hotelovernachtingengeboekt in
de stadmetde velebijnamen: van
EindhovendeGekste tot Lichtstad
enhet SiliconValley vanNeder-
land.Deopmarskomtniet uit de
lucht vallen.Want terwijl
Amsterdammetmassa-
toerismeworstelde enook

Alshet omdesign
en innovatie gaat,
dendert Brabant
hardvoorde troepen
uit. InEindhovenen
omstrekenvinden
ontwerpers en
techneuten samende
toekomstuit. Endat
trekt, internationaal,
bekijks.

DoorElsbeth
Grievink
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Restaurant
RadioRoyaal in
het voormalige
energiehuis van
Philips opStrijp-S
inEindhoven.
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naoorlogse fabriekspandenop
de voormaligePhilips-terreinen
Strijp-S, Strijp-RenStrijp-Tkruis-
bestuivenontwerpers,weten-
schappers en techneutener lustig
op los.Dat is op vrij organische
wijzeontstaan.Nahet vertrek van
Philips, in 2005,werdeneerst de
fabriekenopStrijp-S in gebruik ge-
nomenalsproeftuin.Dehuurprij-
zen vandebedrijfsruimteswerden
laaggehouden; creatievenkregen
hierdoordekans te ondernemen
en te experimenteren.Dedirecte
omgevingwerddaarbij dikwijls
ingezet als festivalterrein.Mede

hierdoor groeidehet gebieduit tot
eenhotspot,metbijzondereho-
recaconceptenalsRadioRoyaal,
hetKetelhuis en Intelligentia Ice.
Inmiddels is Strijp-S eenaan-
trekkelijkwoonwerkgebied, dat
hethele jaardoorbezoekers van
buiten trekt.
OpStrijp-R, degeboortegrond

vande televisie, namdeNeder-
landseontwerperPietHeinEek
het voortouw.Hij toverdehet
RK-complex (ooit dekeramische
werkplaats vanPhilips) omtot
designhotspot,waarEek zelf zijn
werkplaats vestigde,maarookeen
winkel, eengalerie eneen restau-
rant opende.Begin2019opentde
ontwerper er zelfs eenhotel, zodat
je strakskunt slapen indesign.
Inmiddels is ookStrijp-T, in

hethart vanBrainport, volop in
ontwikkeling.Ookhierwerken
hightechbedrijvenencrea-

tieveondernemers samenaan
vernieuwendeconcepten.Van
‘city-farming’-bedrijven, die
gewassen telenonder ledlicht, tot
innovatievedesignbureaus en3D-
printstations.
Het stationsgebied zal deko-

mende jareneveneensdrastisch
veranderen.De zone rondomde
driehoge torensdiedekomende
jaren zullen verrijzen,naar een
ontwerp vanPowerhouseCom-
pany enZUS,belooft eenbruisen-
deplek teworden, die past bij een
staddie zichzelf telkensopnieuw
uitvindt.

Samen sterk
Deontwikkeling vanEindhoven
heeft impact opde steden inde re-
gio. ZoalsTilburg, dat dankzij het
hoogstaandeniveau vanmuseaals
DePont enhetTextielMuseumal
niet te klagenhadoverbezoekers,

Rotterdamhevigpiekte, konEind-
hoven redelijk inde luwtewerken
aanzijn eigenmissie: hightech-
hardwarehoofdstad vanEuropa
worden.Oftewel: deplekwaar
nieuwe systemenenmachines
wordenbedacht engemaaktdiede
toekomst vanmensenwereldwijd
zullen veranderen.

Proeftuin als hotspot
Brainport. Zowordthet gebied in
Zuidoost-Brabant genoemdwaar
pioniers in technologie endesign
de toekomstuitvinden.Eindhoven
isdaarvanhet epicentrum; inde

Ontwerpers,wetenschappers
en techneuten kruisbestuiven
er lustig op los

RestaurantRAW
indeTilburgse
Spoorzone.

Hetnieuwe
stationsgebied
inEindhoven.

FOTO: JOSTIJN
LIGTVOET

maaropditmoment eengrote
ontwikkelingdoormaakt rondhet
spoor.Daar toveren creatievepio-
niers een serie industriële loodsen
vandeNederlandseSpoorwegen
omtotnieuwe trekpleistermet
een levendigebedrijvigheid.De
Spoorzone is eenbroedplaats voor
kennis en innovatie.Denadruk
ligt er,meerdan inEindhoven,
waar alles omtechnologiedraait,
opmenselijk gedrag. Zo is in een
voormalige stoomketelfabriek
MindLabsgevestigd, een samen-
werking tussenTilburgUniversity,
Fontys, onderwijsgroepTilburg
endePersgroep. ‘Wijwerken
samenophet gebied van inter-
actieve technologie enmenselijk

gedrag, dooronderwijs, onder-
zoekenondernemerschapaan
elkaar te koppelen’, verteltMax
Louwerse, hoogleraarCognitieve
Psychologie enArtificiële Intel-
ligentie aanTilburgUniversity en
medeoprichter vanMindLabs. Als
voorbeeldnoemthij het project
Vibe, oftewelVirtualHumans in
theBrabantEconomy: ‘Samenmet
kennisinstellingen, ziekenhuizen
enhetbedrijfslevenontwikkelen
we virtuelemensen, die ingezet
kunnenworden voor trainingen
indegezondheidszorg.Deze
avatars, zoals je zenoemt, kunnen
bijvoorbeeldhelpenbij het trainen
van verplegendpersoneel. Je kunt
er completeoperatiekamersmee
simuleren, als jewilt.’ Volgens
LouwersebiedtTilburgde juiste
voorwaarden voor een initiatief als
MindLabs. ‘Hetheeft eencentrale
ligging enbij het bedrijfslevenen

dekennisinstellingen inde regio
is er veel goodwill. Samenstaanwe
enormsterk.’

Pionieren
DenBoschheeftmet zijnhistori-
schebinnenstadeenheel ander
karakterdanstedenalsEindhoven
enTilburg,maarookhierhebben
industriëlepanden inde spoor-
zoneeenproeftuinfunctie gekre-
gen. Inde voormalige silo’s van
MengvoederfabriekDeHeusbiedt
de stad ruimte aanexperiment en
vernieuwing, zonder vastomlijnd
eindplan. IndeKaaihallen vinden

festivals enevenementenplaats.
DeMengfabriek is een laborato-
riumwaar start-ups enervarenon-
dernemers samenaaneen lokale
encirculaire economiebouwen.
Geenafval engeenuitval, is het
credo. Zo verzamelenalle onder-
nemershunkoffiecups en leveren
die inbijmeubelmakerMaarten
Kierkels vanDokx, diemet afval-
materiaal enbiokunstharswerkt
en vandekoffiecupsdesigntafels
maakt.KierkelsnoemtdeTram-
kade,waardeMengfabriek
zichaanbevindt, ‘het
rauwe randje in een verder

Bij deMengfabriek inDen
Bosch luidt het credo: geen
afval en geenuitval

Overzicht vanhet
Werkwarenhuis inDen
Bosch.

AnishKapoors
‘SkyMirror’ vóór
MuseumDePont
inTilburg.

Onder:Maarten
Kierkels van

Dokxmaakt van
afvalmateriaal
designtafels.
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heelnette stad’. Zijnwerkplaats
bouwdehij zelf. ‘Dat geldt voor
iedereen indeMengfabriek: alle
ondernemershebbenzelfmoeten
investeren inhet gebouwomhet
bruikbaar temaken.Daardoor
kondenzeookpreciesbedenken
hoe zehetwildenhebben.’
HetnaastgelegenWerkwaren-

huis is deontmoetingsplaats van
debuurt. Indeze roze geverfde
fabriekkuntugenieten van verse
vegetarischegerechten, eenkijkje
nemen inhetdesignlab vanSocial
Label, publiekscolleges volgen
over inclusiviteitmaarookdansen

opzaterdagavond.Buiten,naast
de fabriek, staat een verdwaalde
kraan.Dezewordtdoor Stefa-
nie Stolpomgetoverd tot een
eenkamerhotel,waarubegin
2019 voorhet eerst denacht kunt
doorbrengen.Handig,want één
dag isniet genoegomDenBosch
teontdekken, als uhetMuseum-
kwartiermethetNoordbrabants
MuseumenhetDesignMuseum
(dat vroeger StedelijkMuseum
’s-Hertogenboschheette) ooknog
wiltmeepikken.

Kolkende energie
Degrote creatieve scene in
combinatiemetde technisch-
wetenschappelijkebedrijvigheid
inBrabant is uniek.Hetheeft een
kolkendeenergie losgemaakt,
waardoorBrainportEindhoven
een vandemeest innovatieve
regionen vandehightech-indus-

trie inEuropakonworden. ‘Wat
werken inEindhovenzoaantrek-
kelijkmaakt voor veel techneu-
ten’, zegtBert-JanWoertman,die
sinds septemberdirecteur is van
denieuweBrainport Industries
Campus (BIC), ‘is dathet geen
metropool is,maar je erwel deel
uitmaakt vande24/7-economie.
Bovendien ishethierheel hori-
zontaal: als je ideeënhebt,wordt
ernaar je geluisterd.’Deopkomst
vande start-upcultuurheeft de
dynamiek inEindhoven sterk
veranderd, vindthij. ‘Degenera-
tie dienuafstudeert, bestaat uit
pragmatische idealisten’, zegthij.
‘Alswij ons vroeger ergens zorgen
overmaakten, gingenwedemon-
strerenopstraat.Nubeginnenze
gewooneenbedrijf dat petflessen
gaat recyclen, zoals Ioniqa.Het is
tijd voor echteoplossingen, zoals
zebij Lightyear zeggen, een start-

‘Wij demonstreerden, nu
beginnen ze een bedrijf dat
petflessen recyclet’

Producten vanSocial
Label, uitgestald in
hetWerkwarenhuis in
DenBosch.
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updie eenelektrischeautoop
zonne-energie indemarkt zet.’
Dat verhaalwilWoertman

graagdelenopdeBIC, dat de ko-
mende jarendeplekmoetworden
waar dehightechmaakindustrie
vleugels krijgt. Bezoekers zijn
welkom: ‘Je kunt er zienhoede
fabriek vande toekomst eruitziet,
of de toekomst vande fabriek. Er
loopt een atriumdwars door alle
gebouwclusters. Daar vind je de
gedeeldediensten, vergaderruim-
tes enhorecavoorzieningen.Het is
het kloppendhart, waar iedereen
elkaar ontmoet enwaar je zo op
het productieproces vandebedrij-
ven kijkt.’
Die clustering is volgens

Woertmanhet sleutelwoord in
alle ontwikkelingen.Endat is best
opvallend in een tijdwaarinwe in
principeniet dichtbij elkaarhoe-
ven te zijnomcontact tehebben.

‘Maar als je samencomplexe sys-
temenwilt bedenkenenmaken,
helptnabijheidwel degelijk’, denkt
Woertman. ‘Sindsde crisis van
begin jarennegentig voelt ieder-
een inde regiodeurgentie ommet
elkaarwaarde te creëren.Erhangt
een sfeer vancontinu vooruit, van
samenoptrekkenenelkaar ver-
trouwen. Iedereenhelpt iedereen
endenkt endoetmetdeanderen
mee: ondernemers, onderwijs en
overheid.’
En zodendertBrainport Eind-

hoven voorwaarts, enblijft de stad
transformeren.De tijdelijkheid
is aantrekkelijk. Voorbewoners,
dienueenstadhebbendiebruist.
Voorondernemers, diede ruimte
voelenomdingen tekunnen
doen, endieomarmen.En voor
bezoekers, die elkekeerdat ze
terugkeren ietsnieuwskunnen
ontdekken.o

ROBOTLOVE
Tentoonstellingover
deband tussenmens
en robot.Metwerk
vanvijftig kunste-
naars,workshops,
lezingen,debattenen
tours.
T/m2december,
CampinaMelkfa-
briek,Eindhoven,
robotlove.nl

WAREHOUSEOF
INNOVATION
Inhet oudeV&D-
gebouwpresenteert
Eindhovenalleswat
de regioophet gebied
van techniek en inno-
vatie tebiedenheeft.
T/m31december,
Eindhoven

DUTCHDESIGNWEEK
Negendagen lang
Nederlandsdesign,
techen innovatie,
op locatiesdoorheel
Eindhoven.
20 t/m28oktober,
Eindhoven,ddw.nl

Impressie vanBrainport
IndustriesCampus in
Eindhoven.

‘Iedereenhelpt elkaar en doet
met elkaarmee: ondernemers,
onderwijs en overheid’

GLOWEINDHOVEN
Geniet van licht-
kunstwerken inde
publieke ruimte,
langs een route van
vijf kilometer.
10 t/m17november,
Eindhoven
gloweindhoven.nl

GAFIETSEN
NetbuitenEind-
hoven ligthetVan
Gogh-Roosegaarde-
fietspad.Een techno-
logischhoogstandje,
geïnspireerdop ‘De

sterrennacht’ van
Vincent vanGogh
enontworpendoor
DaanRoosegaarde.
Vangoghbrabant.
com

DEKAZERNE
IndeKazerne inEind-
hovenkomendesign,
kunst, technologie en
lekker etenendrin-
ken samen.Vanafdit
najaarkuntuerook
slapen, inhetboe-
tiekhotelKazerne, in
kamers voldesign.
kazerne.com/hotel

SKYMIRROR
Eenbezoekaan
MuseumdePont in
Tilburg isalleenal
demoeitewaard
vanwegehetnieuwe
kunstwerkvande
wereldberoemde
AnishKapoordat
voorde ingangprijkt.
depont.nl

OPENINGLOCHAL
Indevoormalige
locomotiefhal inde
TilburgseSpoorzone,
omgedoopt tot Loc-
Hal,wordt gebouwd
aaneennieuwebi-
bliotheek,die in2019
dedeurenopent.
spoorzone013.nl

ONTDEKKENINBRABANT

VanGogh-fietspad
doorDaan
Roosegaarde.

Deexpositie ‘RobotLove’, inEindhoven.
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