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Summary

This research examined how the development of  a new 
campus can be used for revitalizing the industrial area 
de Hurk in Eindhoven. The region of  Eindhoven has a 
strong cluster of  high-tech industry with a great economic 
perspective. This cluster with its high-tech value chain is 
largely dependent of  the presence of  the top international 
technology company ASML.  When ASML disappears, all 
innovation will vanish from the region. Different first-tier 
suppliers are willing to avoid this scenario by developing 
a new campus from where new value chains could arise. 
Therefore the resilience of  the cluster will be increased.

In the near future the Brainport Innovation Campus [BIC] 
will be developed in Landelijk Strijp. This development will 
bring one of  the three green wedges in danger because the 
linear green area will be urbanized. At the same time the 
vacancy of  industrial properties is increasing. To prevent the 
decay of  industrial area and to keep the green wedge unbuilt, 
the arrival of  the BIC will be used as a redevelopment 
project at the industrial area the Hurk. 

Except for making the high-tech cluster less dependent of  
ASML, the BIC is needed for more efficient operational 
processes and branding. The first-tier suppliers are keen 
to produce and assembly together for cost reduction. 
The branding is in particular needed to attract the scarce 
employees to the relative unknown companies.

In de Hurk there are three main routes to distinguish where 
the BIC can appeal to the passersby. These main routes will 
be used for developing the campus and allowing to revitalize 
de Hurk along these axis. The most important axis is the 
highway. The view from the highway shows Eindhoven’s 
green character. Only in de Hurk the view alternated and an 
urban area is visible.  From this point de Hurk looks cluttered. 
When the BIC is developed, the lanes will penetrate through 
the campus so there will a lot of  exposure to passersby. 
Beside the highway, the bicycle path; slowlane is used for 
development. This bicycle path will connect all industrial 
areas and campuses in Eindhoven. Along the slowlane 
passersby could experience the production and assembly of  
the high-tech equipment. The last route where the campus 
is focused on is the bus route between Eindhoven Airport 
and Station Eindhoven. Visitors will be able to perceive the 

campus from the bus and see employees working in so-
called clean rooms.

Also new functions will be settled at the Hurk. For combining 
the first-tier production, different facilities will be situated 
at the BIC. This will be a restaurant where employees of  
different companies could meet, but also sportfacilities, 
educational facilities will be placed at the BIC.

With the development of  the BIC, the Hurk will be 
revitalized. The Hurk is attractive for new companies 
because of  the new functions and the positive exposure to 
the passersby. 
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In de regio Eindhoven zijn vergevorderde plannen om 
een nieuw industriepark te ontwikkelen voor de hightech 
maakindustrie. Op dit moment behoort de regio 
Eindhoven tot de top van Europese innovatieregio’s. 
Dit komt door een concentratie van succesvolle 
hightech bedrijven in zuid-oost Brabant.  Hiervan 
is de chipmachinefabrikant ASML de belangrijkste 
onderneming voor de regio. Rond het mamoetbedrijf  
is een waardeketen ontstaan van toeleveranciers 
die grotendeels afhankelijk zijn van ASML. Deze 
afhankelijkheid maakt de hightech industrie in de 
regio kwetsbaar waardoor de toeleveranciers het plan 
hebben opgevat om een industriepark (Brainport 
Innovation Campus) op te richten met het hoofddoel 
om een voedingsbodem te creëren waaruit nieuwe 
waardeketens kunnen ontstaan zodat de weerbaarheid 
van de toeleveranciers in de hightechindustrie wordt 
vergroot (H. Duisters, persoonlijke mededeling, 11-3-
2013). 

De Brainport Innovation Campus wordt momenteel 
gepland aan de rand van de stad in het hart van een groene 
wig. Deze wig zorgt voor een penetratie van groen vanaf  de 

Oirschotse Heide tot aan het stadscentrum van Eindhoven. 
De ontwikkeling zorgt ervoor dat er bedrijven vanuit 
bestaande industrieterreinen verhuizen naar een waardevolle 
groene locatie. Gelijktijdig kampt regio Eindhoven 
met verrommelde industrieterreinen en leegstaande 
bedrijfsruimtes. De komst van een nieuw industriepark 
zal voor concurrentie zorgen met de bestaande terreinen. 
De Hurk herbergt momenteel veel hightech bedrijven 
(Kvk, 2012) waarvan er al drie hebben aangegeven bereid 
te zijn om te verhuizen naar het nieuwe industriepark (D. 
Kersten, persoonlijke mededeling, 10-1-2013). Het terrein 
is momenteel op verschillende plaatsen verouderd en er 
dreigt verval.  In dit onderzoek wordt onderzocht of  het 
mogelijk is om de leegstand en verval tegen gaan door 
de komst Brainport Innovation Campus te gebruiken 
als herontwikkelingsopgave voor de Hurk.

Brainfield unfoldeld

1. Inleiding

Groene wiggen penetreren vanaf  het buitengebied door de stad naar het centrum van Eindhoven. De Brainport Innovation Campus blokkeert de route tussen het centrum 
en de Oirschotese heide. Het onderzoek richt zich of  het mogelijk is om de leegstand en verval tegen gaan door de komst Brainport Innovation Campus te gebruiken als 
herontwikkelingsopgave voor de Hurk.

Oirschotse heide Zoeklocatie BIC

De Hurk

Landgoed de Wielewaal

Dommeldal

Dommeldal
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2. De noodzaak van de 
Campus

2.1 Denken in clusters

De komst van de Brainport Innovation Campus past in 
de visie die gericht is op de ontwikkeling van regionale 
economieën. Landen bestaan uit verschillende economische 
regio’s met ieder een eigen specialisatie en economisch 
perspectief. Nederland kent een geografische concentratie 
van hightech bedrijven rond Eindhoven. Aan de top 
van de hightech cluster staan de grootste bedrijven, de 
zogenaamde OEM’s. De Original Equipment Manufacturer 
leveren producten met een eigen merknaam terwijl deze 
bestaan uit componenten die deels vervaardigd zijn door 
toeleveranciers. Zo levert ASML machines om chips te 
fabriceren onder de naam ASML terwijl hier componenten 
in zijn verwerkt toeleveranciers. Behalve ASML zijn er 
nog drie andere OEM’s in de regio die gezamelijk met 
toeleveranciers en kennisinstellingen de hightech cluster 
in de regio Eindhoven vormen. Deze cluster is een speler 
van internationaal formaat en zorgt voor welvaart, of  zoals 
dhr. Wennink - de CFO van het Brabantse hightech-bedrijf  
ASML - het in de Volkskrant verwoordde; ‘ASML heeft 
een grotere toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie dan de 
Tweede Maasvlakte’ (Bij ASML...verleden, 2011). Verder blijkt 

uit het onderzoek van het European Cluster Observatory 
dat clusters betere economische prestaties genereren. De 
kans dat bedrijven in clusters zullen overleven is 23% groter, 
de bedrijven zullen 35% meer banen creëren, 19% hogere 
salarissen  betalen en 34% meer belasting betalen (European 
Cluster Observatory , geciteerd in Dagevos & Tomor, 2011 
p. 69).  Door de positieve invloed op de economie worden 
clusters actief  gestimuleerd door verschillende overheden. 
In de regio Eindhoven is hiervoor stichting Brainport in het 
leven geroepen. Brainport is het vehikel dat de samenwerking 
tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen uit de 
regio verder intensiveert met het doel om concurrerende 
regio’s in Europa voor te blijven.

2.2 Het belang van kennis

De opkomst van nieuwe innovatieregio’s in landen als 
India en China heeft grote gevolgen voor de hightech 
sector in westerse landen. Het is onmogelijk om met 
landen uit de opkomende economieën op arbeidskosten 
te concurreren. Westerse hightech-fabrikanten proberen 
daarom te concurreren op kennis. De toepassing van 
kennis leidt tot innovatie en nieuwe producten. Zolang 

Brainfield unfoldeld

de technologische voorsprong behouden blijft hoeft 
er niet te worden geconcurreerd met regio’s die lagere 
productiekosten hebben. Omdat het toeleggen op innovatie 
een mondiaal verschijnsel is proberen regio’s zich van elkaar 
te onderscheiden door steeds verder te specialiseren in 
activiteiten waarin ze een gunstige uitgangspositie hebben. 
De Nederlandse hightech sector produceert vooral in kleine 
volumes omdat de productie van kleine series minder baat 
heeft van lage arbeidskosten. De producten kunnen door de 
korte afstand tussen opdrachtgever en fabrikant eenvoudig 
worden gecontroleerd waardoor een hoge kwaliteit kan 
worden gewaarborgd. Dit leidt niet alleen tot kleine volumes 
maar ook tot een grotere variëteit van producten die aan 
hoge kwaliteitseisen moeten voldoen. Een veelgehoorde 
typering is high mix and low volume.

Voor de productie en innovatie in de hightech sector is een 
gebrek aan personeel. Hierbij gaat het om gekwalificeerd 
personeel dat een lange opleiding nodig heeft om in 
de productiesector te kunnen werken, maar ook om 
hoogopgeleid personeel dat vooral nodig is voor innovatie. 
Er wordt dan ook mondiaal gestreden om kenniswerkers 
in de“battle for talent”. Het is lastig om kenniswerkers aan de 

regio te binden en om nieuw personeel op te leiden voor de 
productie. Volgens dhr. D. Kersten (persoonlijke mededeling, 
10-1-2013) komt dat voor een deel door het imago van de 
industrie. Mensen denken nog steeds dat een fabriek een 
ongezonde werkomgeving vormt. De doelstelling van de 
BIC is de acceptatie van industrie waardoor jonge mensen een 
positieve associatie krijgen met de hightech industrie en 
een carrière gaan starten in deze sector. Bovendien kunnen 
de relatief  onbekende toeleveranciers hun bekendheid 
ontlenen aan de ligging op de nieuwe campus waardoor 
het aantrekken van personeel eenvoudiger moet gaan. Een 
inspirerende werkomgeving kan het vinden van personeel 
vergemakkelijken.Om de kenniseconomie te stimuleren 
dient goed personeel te worden aangetrokken en dat kan 
door het imago van de industrie te verbeteren en doordat 
de onbekende toeleveranciers straks hun kunnen imago 
ontlenen aan de Brainport Innovation Campus.

2.3 Open innovatie model

De strijd  tussen innovatieregio’s wordt niet alleen gewonnen 
door van buitenaf   kennis aan te trekken, maar ook door 
binnen de regio samenwerkingsverbanden aan te gaan 

De hightech productieketen in Nederland (bron; Brainport Industries, 2012)De regio Eindhoven heeft een groot aandeel in de Nederlandse innovatiekracht (bron; 
Brainport Industries, 2008)

5 hightech OEM’s in Nederland
• 80% van de OEM’s in regio Eindhoven, 

FEI, DAF, Philips en ASML
• Océ ligt net buiten regio Eindhoven

14 eerstelijns toeleveranciers
• 71% van de eerstelijns toeleveranciers 

zijn gevestigd in regio Eindhoven
• Bosch Rexroth, Frencken, GIS Europe, 

GL Group, KMWE, Neways Electronics, 
Norma, NTS Group, Optiwa, VanBerlo,  
Prodrive, SKF, VDL ETG, Wilvo

320 tweedelijns toeleveranciers
• 34% van de tweedelijns toeleveranciers 

zijn gevestigd in regio Eindhoven
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en verder te intensiveren. Dit wordt al gestimuleerd door 
de eerder benoemde stichting Brainport. Ook bedrijven 
in de regio zijn op een andere manier producten aan het 
ontwikkelen. Voorheen werkten bedrijven als Philips vanaf  
het begin tot het einde een heel product binnen het bedrijf  
uit. Het grote risico hierbij is, dat het product bij een flop 
de investeringskosten niet kunnen worden terugverdiend 
zoals dat bijvoorbeeld bij Video2000 in 1979 gebeurde. Bij 
de ontwikkeling van de CD besloot Philips met concurrent 
Sony samen te werken en dat leidde tot een lager risico en 
grote kans op acceptatie van het product. Deze alliantie 
staat te boek als het begin van het open innovatie model. 
Philips, ASML en FEI delen in grote mate uitvindingen 
met behulp van licenties, joint ventures en spinn offs 
zodat nieuwe innovaties en producttoepassingen ontstaan. 
Dit denkbeeld lag aan de grondslag bij de ontwikkeling 
van de toonaangevende Hightech Campus Eindhoven. 
De nabijheid van veel  onderzoekscentra van hightech 
bedrijven vergemakkelijkt de samenwerking en dus de 
overdracht van kennis en informatie. Binnen het open 
innovatie model zijn het vooral grote bedrijven die het 
initiatief  nemen en kleinere bedrijven ontwikkelen mee. 
Volgens Brainport Industries (2012) zal het open innovatie 

model in de komende decenium verder evolueren. Innovatie 
komt vanuit een netwerk van verschillende partijen die een 
ecosysteem vormen dat gericht is op innovatie. De minder 
hiërarchische structuur betekent dat kleinere bedrijven en 
toeleveranciers meer initiatief  nemen bij het ontwikkelen 
van nieuwe producten en het daarom voor toeleveranciers 
belangrijk wordt om in de nabijheid van andere hightech 
toeleveranciers te bevinden zodat overdracht van kennis 
vergemakkelijkt.

Innovatie eist steeds verdere samenwerkingen tussen verschillende partijen (bron; Brainport Industries, 2012) Hightech Campus Eindhoven vanuit het zuid-oosten (bron: R. Otter, 2011)

Plint met publieke functies op de Hightech Campus Eindhoven (The New Economy, 2013)

Afgelopen decenium

Gesloten innovatie

Naar binnen gerichte innovatie 
waarbij alles door één partij wordt 

ontwikkeld

Huidige situatie

Open innovatie

Extern gerichte innovatie 
waarbij verschillende partijen 

meeontwikkelen

Aankomende decenium

Innovatie netwerken

Ecosysteem gerichte innovatie waar 
meerdere partijen ontwikkelen
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Voor de fabricage van hightech producten worden de keten steeds verder opgeknipt en voor de deelprocessen zijn steeds meer bedrijven verantwoordelijk waardoor de keten breder en 
langer wordt (bron; Brainport Industries, 2012)

2. De noodzaak van de 
Campus

2.4 Productieketen vergroot

Binnen de regio Eindhoven is een beperkt aantal hightech 
bedrijven die producten fabriceren en leveren onder een 
eigen naam. Dit zijn de grote spelers op de wereldmarkt 
als ASML, FEI en Philips, de zogenaamde OEM’s die aan 
de top van de hightech cluster staan. De onder hun eigen 
merknaam geproduceerde producten bestaan voor een 
groot deel uit componenten gemaakt door toeleveranciers. 
In het verleden - net als bij gesloten innovatie - wilde een 
bedrijf  alles in eigen huis oplossen waardoor alle onderdelen 
door het bedrijf  zelf  werden gefabriceerd. Tegenwoordig 
heeft de productie voor de OEM’s geen onderscheidend 
voordeel. Bedrijven als Philips en ASML willen uitblinken 
in ontwikkeling en laten daarom een groot deel van de 
productie over aan andere bedrijven. Bovendien is het voor 
massaproductie voordeliger om dit uit te besteden aan 
lageloonlanden. 

Door de outsourcing van productie verdwijnt een groot 
deel van de Philips DNA binnen de regio Eindhoven. Het 
gehele ecosysteem van hightech bedrijven in Eindhoven 
zijn ontstaan uit afgestoten Philips divisies of  hebben 

veel werknemers in dienst met een Philips-verleden. Het 
productieproces was binnen de Philipsfabrieken helemaal 
vastgelegd en volgens deze richtlijnen werken nog steeds 
veel bedrijven in de regio Eindhoven. Hierdoor is de 
communicatie tussen de bedrijven eenvoudiger omdat ze 
elkaars productieproces begrijpen. Dit Philips DNA dreigt - 
door de outsourcing naar lageloonlanden - te verdwijnen uit 
de regio. Volgens Dhr. D. Kersten (persoonlijke mededeling, 
10-1-2013) kan de nieuwe campus bewerkstelligen dat 
de productie deels in de regio blijft bestaan en hiermee 
het Philips DNA behouden blijft waardoor toekomstige 
samenwerkingen tussen bedrijven gestroomlijnd kan blijven 
lopen.

Momenteel wordt al een groot deel van de productie 
uitbesteed aan bedrijven in de regio Eindhoven. Door de 
outsourcing wordt de productieketen van een OEM langer. 
Daarom is de productieketen opgeknipt en zijn verschillende 
toeleveranciers verantwoordelijk voor een deel van de 
componenten die worden geleverd aan de OEM’s. Dit zorgt 
voor verdere specialistatie van toeleveranciers en voor grotere 
wederzijdse afhankelijkheid tussen de toeleveranciers en de 
OEM’s. Vooral ASML heeft op dit moment de regie in handen 

Brainfield unfoldeld
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binnen de toeleveranciersindustrie. Te veel afhankelijkheid 
van ASML kan ten tijde van technologische verandering de 
gehele regionale economie ernstig verzwakken waardoor de 
innovatiekracht uit de regio verdwijnt. Dit gevaar wordt door 
verschillende hightech bedrijven onderkend en volgens dhr. 
H. Duisters (persoonlijke mededeling, 11-3-2013) kan de 
Brainport Innovation Campus het mogelijk maken (nieuwe) 
bedrijven te laten uitgroeien tot OEM’s. Zoals al eerder 
vermeld kunnen spinn-offs en start-ups ontstaan door het 
uitwisselen van kennis. De Brainport Innovation Campus 
kan hierin een grote rol spelen door bedrijfsruimtes voor 
een gereduceerd tarief  te verhuren aan start ups. Hierbij 
zouden de ruimtes ook voor een maand gehuurd kunnen 
worden en zouden de bedrijven gebruik moeten kunnen 
maken van faciliteiten op de campus.

2.5 Kostenreductie

De intensieve samenwerking van de toeleveranciers biedt 
mogelijkheden voor nieuwe faciliteiten. Voor een enkele 
toeleverancier is het onbetaalbaar en onrendabel om een 
recyclingsfaciliteit op te zetten terwijl het voor meerdere 
bedrijven wel financieel haalbaar kan zijn. Ook andere 

faciliteiten als een gemeenschappelijk r&d center, clean 
rooms, community center en de productie van duurzame 
energie kunnen door de schaalvergroting mogelijk worden 
gemaakt. De toeleveranciers als KMWE, NTS-Group en 
Frencken groeien op hun huidge locatie uit hun jasje. en 
hebben geen mogelijkheid om uit te breiden. Door die nieuwe 
campus flexibel op te zetten kunnen bedrijven eenvoudig 
inkrimpen of  uitbreiden zodat elk bedrijf  zijn hoeveelheid 
vloeroppervlakt op maat heeft en zodoende kosten kan 
besparen. De wens voor de toeleveranciers is om een 
coöperatie op te richten waarin de campus gemeenschappelijk 
eigendom wordt om zodoende niet afhankelijk te zijn van 
de huurprijzen van projectontwikkelaars.

2.6 Conclusie

De regio Eindhoven kent een hightech cluster met een 
gunstig economisch perspectief. Om concurrerende 
regio’s voor te blijven dient er te worden geinnoveerd en 
gespecialiseerd. Hier is goed opgeleid personeel voor nodig 
en dit personeel is moeilijk te vinden. Voor toeleveranciers is 
het bijzonder lastig om personeel te werven omdat niemand 
hun bedrijven kent en omdat veel mensen - werken in de 

industrie - associëren met een ongezonde werkomgeving. 
Door verschillende toelveranciers in een campus samen 
te brengen kunnen de anonieme toeleveranciers straks 
hun imago ontlenen aan de Brainport Innovation Campus 
waardoor het aantrekken van personeel eenvoudiger zal 
gaan. Ook kan het imago van de campus worden verbeterd 
waardoor de industrie meer wordt geaccepteerd. 

Om de innovatiekracht in de regio te vergroten zullen de 
toeleveranciers intensief  samenwerken. Hierdoor zouden 
de toeleveranciers minder afhankelijk kunnen worden van 
ASML omdat er nieuwe OEM’s uit de nauwe samenwerking 
kunnen ontstaan. Ook zal de nauwe samenwerking ervoor 
zorgen dat de productie in de regio behouden blijft en 
de communicatie tussen verschillende bedrijven soepel 
blijft verlopen vanwege hun gemeenschappelijke Philips-
verleden.

De nieuwe campus heeft schaalvoordelen en kan 
daardoor faciliteiten realiseren die voor één toeleverancier 
onbetaalbaar zijn zoals een recycling center of  het opwekken 
van duurzame energie.

• Minder afhankelijk van ASML
• De campus als beeldmerk voor de onbekende 

toeleveranciers
• Acceptatie van industrie waardoor jongeren eerder 

voor een carrière in de techniek kiezen
• Inspirerende en aantrekkelijk werkomgeving voor 

het werven van nieuw personeel
• Het behouden van het ecosysteem van 

toeleveranciers met een Philips DNA
• Kostenbesparing door samenwerking
• Nieuwe faciliteiten door schaalvergroting

ASML + Nieuwe OEM
ASML

eerstelijns toeleveranciers op de campuseerstelijns toeleveranciers

tweedelijn toeleverancierstweedelijn toeleveranciers

huidige situatie wenselijke situatie

toeleveranciers zijn grotendeels afhankelijk 
van ASML

integratie van toeleveranciers vergroot de 
kans op nieuwe OEM en verminderd de 
afhankelijkheid van ASML

De campus vergroot de kans op een neiuwe OEM in de regio Eindhoven (bron; eigen 
model)
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3. Leegstand in Nederland, 
Eindhoven en de Hurk

3.1  Hoge leegstand

Nederland kent een groeiende leegstand van 
bedrijfsruimte. De NVM waarschuwde in 2012 dat de 
bedrijfsruimtemarkt de kant van de kantorenmarkt 
opgaat (Raven, 2012). Ook de regio Eindhoven 
kampt volgens cijfers van DTZ (2013) met leegstand. 
De leegstand ligt met 10% ver boven het landelijk 
gemiddelde van rond de 4%. Dit wordt ook onderstreept 
door Troostwijk (Nijboer et al. 2013). Troostwijk deed 
onderzoek naar logistieke bedrijfsruimtes (groter dan 
5.000 m2 en voorzien van 5 loaddocks) en zagen dat er 
het grootste aanbod was te vinden in Noord-Brabant 
(35% van de totale aanbod in Nederland). Volgens 
Troostwijk kan de steiging in de regio Eindhoven 
worden verklaard door het aanbod van nieuwe logistieke 
bedrijfsruimtes op het bedrijventerrein GDC Acht 
(Troostwijk resarch 2012). Door de hoge leegstand is 
het rechtvaardig om zich eerst op bestaande voorraad 
te richten voordat er wordt gekeken naar een nieuwe 
locatie voor de Brainport Innovation Campus.

3.2  Onbetrouwbare cijfers

De leegstand voor bedrijfsruimtes is lastiger in te schatten dan 
van kantoorruimtes vanwege het ontbreken van betrouwbare 
gegevens over de huidge voorraad. Bovendien is er ook een 
verborgen leegstand, bedrijfsruimte dat wel verhuurd is 
maar niet wordt gebruikt door inkrimping van bedrijven. 
Over 2010 kon de NVM geen antwoord geven op de vraag 
hoeveel procent van de totale voorraad bedrijfsruimte in 
Nederland leegstaat omdat de geschatte totale voorraad 
bedrijfsruimte variëerde van 100 miljoen m² tot 200 miljoen 
m². In 2012 durfde de NVM wel een schatting te maken 
en raamde ze de leegstand van bedrijsruimtes tussen de 5-6 
procent. In het rapport van 2013 waren geen gegevens meer 
te vinden over de totale leegstand van Nederland. DTZ 
gebruikt vuistregels om de bestaande voorraad te schatten. 
De schatting komt op ongeveer 10% voor Eindhoven en 
voor Veldhoven op 12%. De methode om dit te schatten 
is niet erg betrouwbaar. De voorraad bedrijfsruimten 
(in m²) is berekend door de voorraad bedrijventerreinen 
te verminderen met een bebouwingspercentage van 
50%. Zij komen net als Troostwijk (2012) met regionale 
leegstandscijfers in de regio Eindhoven. Deze zijn niet 
vergelijkbaar omdat er verschillende definities worden 
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gebruikt voor de bedrijsruimtes. Desondanks indiceren 
de leegstandscijfers een hogere concentratie leegstand in 
regio Eindhoven. Hiermee kan worden vastgesteld dat 
het onverstandig is om in de regio Eindhoven nieuwe 
bedrijventerreinen uit te geven. Eerst zouden er stappen 
ondernomen moeten worden om de bestaande voorraad 
aantrekkelijker te maken.  

3.3  Trends wel zichtbaar

De cijfers over de huidige voorraad mogen dan 
onbetrouwbaar zijn, de cijfers over het aanbod en de 
opname zijn dat niet. Hiermee is duidelijk een trend 
zichtbaar geworden. Over de afgelopen jaren worden steeds 
meer bedrijfsruimte aangeboden en er steeds minder is 
opgenomen waardoor de leegstand groeit. Troostwijk geeft 
aan dat het aanbod voor niet-logistieke bedrijfsruimtes sinds 
2008 met 50% is toegenomen in heel Nederland (Nijboer et 
al. 2013). Over het afgelopen jaar kan worden gezegd dat 
er in zuid-nederland 4,3% meer bedrijfsruimtes worden 
aangeboden terwijl de opname in dezelfde regio met 19% is 
gedaald. In de regio Eindhoven is de opname zelfs met 46% 
gedaald. De meeste vraag vanuit de markt is naar vervanging 
van bestaande verouderde bedrijfsruimtes. Weinig bedrijven 

zijn op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Een duidelijk 
trend is dat er een stijgende structurele leegstand ontstaat. 
Hierbij gaat om bedrijfsruimtes die meer dan drie jaar te 
huur of  te koop staan. Hierdoor dreigt er een verder verval 
voor de al verouderde bedrijventerreinen.

3.4  De Hurk

Eindhoven kent meerdere verouderde bedrijventerreinen, 
hiervan is de Hurk-Croy met ruim 200 hectare de grootste. 
Het is een nagenoeg volledig ingevuld bedrijventerrein dat 
vooral plaats biedt aan industriële bedrijvigheid dat vanwege 
milieuhinder en de verkeersaantrekkende werking niet in 
een woonomgeving kan plaats vinden. Volgens het Nicis 
instituut (2007) dat een onderzoek deed voor de gemeente 
Eindhoven “Is de Hurk op verschillende plaatsen verouderd en er 
dreigt verval. Wil de Hurk kunnen blijven concurreren met de nieuwe 
locaties, dan is het noodzakelijk om het terrein te verbeteren en de 
samenhang tussen de bedrijven te vergroten”. Ook de provincie 
Noord-Brabant hecht grote waarde aan de herstructurering 
van verouderde bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Op 
het terrein is ook leegstand dat voornamelijk versnipperd is. 
Een kleine concentratie leegstand bevindt zich in het gebied 
tussen de Hurksestraat en de Meerenakkerweg. De komst 

Aanbod en opname van niet-logistieke bedrijfsruitmes over geheel Nederland (gegevens; 
Troostwijk, 2012)

Leegstand van bedrijfsruimtes van de grotere gemeentes in Nederland en Veldhoven 
(gegevens; DTZ, 2013)
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van de Brainport Innovation Campus naar de Hurk kan 
leegstand en verval tegen gaan.

3.5 Speerpuntsectoren

De regio Eindhoven richt zich specifiek op de 
speerpuntsectoren (High Tech Systems & Materials, 
LifeTec, Automotive, Food en Design) omdat deze 
sectoren ‘het stuwende karakter van de regio Zuid-Oost Brabant 
vormen en daarmee een positieve indirecte invloed op het aantal 
banen in andere sectoren hebben via het zogenaamde multipliereffect’ 
(Brainport Development, 2012; p48). Alle bedrijven die 
hebben aangegeven om naar de BIC te gaan vallen onder 
de speerpuntsector High Tech Systems & Materials 
(HTS&M). Binnen de groep HTS&M vallen bedrijven die 
zich richten op onder andere robotica, elektromechanische 
materialen en controlesystemen. Deze speerpuntsector 
bevat veel bedrijven die zouden passen op de Brainport 
Innovation Campus. Op de Hurk zijn veel HTS&M 
bedrijven te vinden maar ook meerdere bedrijven uit de 
speerpuntsector Automotive (autoindustrie) en Lifetec 
(medische instrumenten) die verwant zijn aan de HTS&M 
sector. Door de hoge concentratie speerpuntsectoren op 

de Hurk is er eigenlijk al sprake van een campus, alleen 
werken de bedrijven nog niet samen. Bovendien zijn er van 
de vier bedrijven waarvan bekend is dat ze naar de BIC 
gaan er drie actief  op de Hurk. Het gaat hier om KMWE, 
Frencken en NTS-groep. Ook zijn er plannen om een MBO 
opleidingscentrum te verplaatsen naar de Hurk op de locatie 
van de sterk gekrompen sociale werkplaats Ergon. 

De Hurk biedt veel kansen om een nieuwe campus op te 
zetten. Door een gedeelte van de Hurk te transformeren 
naar een Campus kan de veroudering en verval tegen 
worden gegaan. Bovendien kan de beoogde locatie voor de 
BIC in de groene wig vrij blijven van bebouwing.

Leegstand op industrieterrein de Hurk (eigen gegevens, q-bedrijfslocatie.nl 8-11-2012 en Funda.nl 8-11-2012) Speerpuntsectoren op de Hurk (gegevens; afdeeling beleidsinformatie & onderzoek, gemeente Eindhoven 19-11-2012)

Bedrijven die hebben aangegeven om naar de BIC te gaan en een mogelijke onderwijslocatie voor Summa College techniek (eigen gegevens)

High tech Systems & 
Materials 

Leegstand

Bouwkavel

Hightech toeleverancier

Automotive

LifeTec

Ergon en nieuwe locatie 
Summa College
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4.  Designbrief  BIC

4.1 Formuleren ruimtelijke voorwaarden

Het initiatief  om de Brainport Innovation Campus 
te ontwikkelen is in een vergevorderd stadium. 
Het stedebouwkundige bureau Urban Xchange is 
er bij betrokken. Desondanks zijn er geen scherp 
geformuleerde ruimtelijke condities beschikbaar. 
Om een designbrief  te maken is er door middel van 
onderzoek getracht om de ruimtelijke uitgangspunten 
van de Brainport Innovation Campus te achterhalen. 
Hierbij is gesproken met dhr. D. Kersten van Brainport 
Industries (stichting voor toelveranciers uit de regio 
Eindhoven),  dhr. H. Duisters van Sioux (deelnemend 
bedrijf  BIC) en dhr. B. Geven van KMWE (deelnemend 
bedrijf  BIC).

4.2 Verschillende soorten bedrijven

Alle toeleveranciers op de BIC zullen intensiever gaan 
samenwerken. Hiervoor dienen bestaande werkzaamheden 
van verschillende bedrijven te worden verknoopt.  De 
toeleveranciers van de Brainport Innovation Campus 
bestaan uit vergelijkbare bedrijven werkzaam in de 

maakindustrie. Deze industrie bewerkt en produceert 
voornamelijke producten in bedrijfshalen. Alleen Sioux is 
een vreemde eend in de bijt en ontwikkelt software. Dit 
gebeurt voornamelijk in een kantooromgeving. Door de 
interviews en rondleidingen is er achterhaald welke functies 
de bedrijven omvatten en op welke wijze deze kunnen 
worden verknoopt.

4.3  Toeleveranciers

KMWE is een van de toeleveranciers voor BIC Het bedrijf  
is op drie verschillende locaties op de Hurk gevestigd. 
Ook heeft het bedrijf  vestigingen in de lagelonenlanden 
Turkije en Maleisië. De grootste vestiging op de Hurk 
bestaat voornamelijk uit een werkplaats waar metaal wordt 
verspaand. Bij verspanen wordt met hoge preciesie metaal 
weggehaald door voornamelijk onbemande machines. Een 
andere vestiging bevat voornamelijk assemblagehallen 
waaronder clean rooms. Hier worden ondermeer 
onderdelen voor ASML machines geassembleerd. De 
ontwikkelingsafdeling is elders ondergebracht met eigen 
faciliteiten waardoor het prototyping (testproductie) niet de 
bestaande productie kan verstoren. Alle vestigingen hebben 
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een eigen opslag en expeditieruimte. KMWE is in omvang 
en functie vergelijkbaar met Frencken en deze twee bedrijven 
staan model voor het programma en afmetingen van de 
BIC. Deze zijn in het bovenstaande figuur weergegeven.

4.4 Verknopen van programma toeleveranciers

Uit de interviews is gebleken dat het verknopen van de 
productie een kostenbesparing kan brengen en ook zal 
zorgen voor meer mogelijkheden voor de klanten van de 
toeleveranciers. De toeleverancier Frencken kent andere 
bewerkingsmogelijkheden voor metaal dan KMWE. Wanneer 
een product door beide bedrijven dient te worden bewerkt 
kan één van de toeleveranciers machine-uren inkopen bij het 
collegabedrijf  en het daar laten bewerken. Het verknopen 
van de bedrijfshallen waarin wordt geproduceert en bewerkt 
zal zorgen voor een efficiënter proces. Het product hoeft 
niet van de ene vestiging naar de andere vestiging te worden 
verplaatst. De indeling van de campus zal dan ook worden 
bepaald door de bewerkingsmogelijkheden. Hierdoor 
zullen in de bedrijfshallen verschillende bedrijven zitten. In 
de fijnmetaalbewerking zouden KMWE en Frencken een 
bedrijfshal voor verspaning kunnen delen (weghalen van 

materiaal zonder het materiaal te vervormen) terwijl andere 
bedrijven een hal delen voor niet-verspanende technieken 
(vervormen van materialen door buigen, walsen etc.). Deze 
hallen vormen gezamelijk een fijnmetaalbewerkings cluster 
op de campus. Fysieke schakeling tussen de hallen is niet 
noodzakelijk maar een korte verbindingen zal bijdragen 
aan een efficiëntere productie. Bij de productie komen 
afvalproducten vrij als koelwater en metaaldeeltjes. Deze 
worden nu naar een specialistisch bedrijf  gebracht waar 
metaal en koelwater in centrifuges worden gescheiden. 
Door schaalvergroting zou een recyclingsinstallatie kunnen 
worden toegevoegd bij de productieruimtes.

Behalve het bewerken van materialen wordt er ook 
geassembleerd. Dit gebeurt in gewone assemblagehallen 
en in zogenaamde clean rooms (stofvrije ruimtes). De 
assemblage hallen van KMWE staan los van de clean rooms 
en de productiehallen. Door het koppelen van assemblage 
met de productiehallen kunnen bewerkte materialen direct 
toegepast worden bij het assembleren. Het koppelen 
van de productiehallen met de clean rooms is overbodig. 
Onderdelen uit de productiehal zijn niet stofvrij en kunnen 
daarom niet worden toegepast in een clean room. 

Er zijn verschillende zones te onderscheiden. De afmetingen zijn een gemiddelde en representeren één bedrijf  op de campus.

Zones
Clean zone

Logistiek centum

Productie50 x 75

80 x 100

40 x 40

70 x 70 x 5

Productie & Assamblage Niet zone-gebonden functies

Korte termijn opslag

Recycling

Assamblage

Parts Cleaning

Clean rooms

Logistiek

Lange termijn opslag

Expeditie

Research en development

Educatie

Representatie (info & vergader)

Kantoor

Community centre
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Clean rooms hebben door de hoge eisen die worden gesteld 
aan personeel, machines en gebouwen hun eigen circulatie. 
Alle producten die ontvangen en geleverd worden zijn via een 
bewerkelijke methode stofvrij verpakt. Door de gebouwen 
fysiek aan elkaar te koppelen zouden producten die door de 
verschillende gebouwen dienen te worden getransporteerd 
niet stofvrij verpakt hoeven te worden. Producten uit de 
eigen productiehal zoals metaal dat verspaand is, kan niet 
zonder bewerking worden geassembleerd in modules die 
stofvrij dienen te zijn. Hiervoor moet het product eerst 
worden behandeld zodat alle gassen zijn uitgewasemd 
en het product helemaal schoon is. Dit gebeurt bij een 
gespecialiseerd bedrijf  in Schotland omdat er geen bedrijven 
dichterbij deze dienst kunnen leveren. Zowel ASML als 
KMWE zouden deze mogelijkheid binnen de regio willen 
hebben (dhr. B. Geven, persoonlijke mededeling, 22-3-
2013). De campus zou er een geschikte plek voor kunnen 
zijn.

Alle bedrijven hebben op dit moment de beschikking 
over eigen opslagplaatsen. Deze zijn nauw verknoopt met 
productieprocessen en de afstand tussen de opslag en de 
bedrijfsruimtes dienen kort te zijn. Echter een groot deel 

van de goederen zijn voor een langere periode opgeslagen. 
Deze goederen kunnen gebundeld worden in een groot 
magazijn dat toegankelijk is voor alle bedrijven. Bedrijven 
zouden hier per pallet ruimte kunnen huren. Voor de korte 
termijn opslag dat gebruikt wordt tijdens het productie- en 
assemblageproces dienen alle bedrijfshallen te beschikken 
over eigen expeditie- en opslagruimte. De aanwezigheid van 
een beperkt aantal loaddocks voor vrachtwagens is wel een 
voorwaarde

4.5  Innovatie stimuleren

De campus biedt naast het verknopen van bestaande 
productieprocessen de mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten. Interactie tussen medewerkers uit verschillende 
disciplines kan leiden tot nieuwe inzichten. Deze nieuwe 
inzichten kunnen resulteren in innovatie en nieuwe 
producttoepassingen. Ontmoetingen kunnen worden 
gestimuleerd door ruimtelijke en programmatische 
factoren. Door een aantrekkelijk landschap te creëren 
met verblijfskwaliteiten wordt de kans op ontmoetingen 
vergroot.  Werknemers zullen eerder een wandeling maken 
tijdens een lunchpauze wanneer er ontmoetingsplekken 

Clean room, opslag en metaal-schoonmaak-ruimte dienen fysiek gekoppeld te ziin voor 
het stofvrij vervoeren van materialen en componenten

Productie, assemblage en recycling dienen geclusterd te worden voor korte 
transportafstanden. Fysieke verbinding is niet noodzakelijk.

Clean zoneProductie en assemblage zone

recycling

clean room

opslag & verpakken
assemblage

schoonmaak

productie

worden toegevoegd tussen de gebouwen en deze een sterke 
verbinding vormen met een aantrekkelijke openbare ruimte. 
Ook collectieve voorzieningen als een kinderopvang, 
restaurant of  squashbanen stimuleren ontmoetingen. De 
campus moet voor de werknemers een aantrekkelijke plek 
worden om te verblijven. Door verschillende bedrijven 
gebruik te laten maken van dezelfde gebouwen vindt er meer 
interactie plaats. Op de Hurk zijn er nauwelijks collectieve 
faciliteiten en ruimtelijke kwaliteiten. Deze dienen voor de 
werking van de campus te worden toegevoegd.

Behalve het stimuleren van ontmoetingen is het ook 
belangrijk dat pioniers de mogelijkheid krijgen om een 
bedrijf  op te starten. Door de drempels te verlagen voor 
startende ondernemers zullen meer mensen een poging 
wagen. De kans op het ontstaan van een succesvol 
hightech bedrijf  wordt vergroot. Drempels wegnemen 
gaat verder dan goedkope huisvesting. Startups zouden 
met kortlopende huurcontracten eenvoudiger kunnen 
pionieren omdat er weinig financiele risico’s aan verbonden 
zijn. Een bedrijfsverzamelgebouw voor startups geeft 
de mogelijkheid om hun ideeën eenvoudig te delen met 
andere pioniers waardoor de uitwisseling van kennis wordt 

vergroot. Ook ondersteuning vanuit succesvolle bedrijven 
kunnen de startende ondernemers helpen. BIC zou iemand 
kunnen aanstellen die de vragen coördineert zodat ze bij de 
experts  van gevestigde bedrijven terecht kunnen.

Door het verlengen en het verbreden van de productieketen 
is onderzoek en ontwikkeling steeds belangrijker voor 
toeleveranciers. KMWE maakt gebruik van een aparte 
gebouwen voor sampling. Samples voor de fijnmetaal 
hebben minder precieze afmetingen en worden vooral 
gebruikt om componenten te testen. Daarna volgt er de 
ontwikkeling van een nul-serie en als deze perfect is gaat 
het op de werkplaats in productie. Deze processen zijn 
gescheiden zodat onderzoekers niet de serieproductie 
verstoren. Op de nieuwe campus kunnen verschillende 
onderzoeksfaciliteiten bij elkaar worden ondergebracht 
zodat ze kennis en apparatuur met elkaar gedeeld kunnen 
worden.

4.6 Educatie

Het gebrek aan technisch personeel binnen de hightech sector 
kan worden opgelost door jongeren te bewegen een carrière 
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te starten in de techniek. Op Strijp is er een ontdekfabriek 
waar kinderen op een speelse wijze in aanraking kunnen 
komen met techniek. De ontdekfabriek wordt gefinancieerd 
door verschillende hightech bedrijven uit de regio 
Eindhoven waaronder Frencken, NTS-groep en KMWE. 
De ontdekfabriek staat nu in een voormalige industriele 
omgeving dat in rap tempo wordt getransformeerd tot een 
woonomgeving. Wanneer de industrie hun imago van een 
ongezonde werkomgeving van zich af  wil schudden zou de 
ontdekfabriek verplaatst moeten worden naar een gebied 
waarin volop wordt geproduceerd zodat iedereen kan zien 
dat de hedendaagse industrie een schone werkomgeving 
vormt. 

Behalve kinderen te enthousiasmeren voor de techniek kan 
de campus fungeren als opleidingscentrum voor mbo’ers. 
Het Summa college, voorheen ROC techniek, heeft het 
voornemen om te verhuizen naar het industrieterrein de 
Hurk (DIO, 2011). Het moeizaam te verkrijgen personeel 
dat de machines moet bedienen kan op de eigen campus 
worden opgeleid. Het opleidingscentrum kan dan worden 
geintegreerd op de campus waarbij de verschillende 
leerplekken zich bevinden bij de toeleveranciers. Scholieren 

kunnen hierdoor laagdrempelig kennis maken met de 
toeleveranciers en werken met de hedendaagse technieken  
en machines.

4.7 Zonering

Een deel van de campus zal worden ingedeeld op 
bedrijfsprocessen. Sommige bedrijfsprocessen vinden 
plaats in een afwijkend milieu zoals de clean rooms en 
aanverwante faciliteteiten. Doordat de ruimtes, werknemers 
en goederen stofvrij dienen te zijn kent het een specifieke 
vormgeving en logistiek. Hierdoor kunnen de clean rooms 
het beste geclusterd worden in een eigen zone.

Andere bedrijfsprocessen kunnen profiteren van elkaars 
nabijheid en dienen te worden gegroepeerd. Het gaat hier om 
productie en assemblage. Door in het productielandschap 
verschillende assemblagehallen neer te zetten kunnen de 
geproduceerde onderdelen direct worden geassembleerd. 
Binnen het productielandschap kan er verder onderscheid 
worden gemaakt tussen materialen en bewerkingstechnieken. 
Bedrijven die zich bezig houden met het spuitgieten van 
kunstof  vormen weer een andere cluster dan bedrijven die 
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fijnmetaal bewerken. 

De opslag van goederen op langere termijn dienen in een 
apart distributiecentrum te worden ondergebracht. Hier 
kunnnen grote voorraden aanwezig zijn die op afroep naar 
bedrijven op de campus kunnen worden gebracht.

Deze verschillende clusters leiden tot de volgende zonering. 

• Productie & assemblage
• Clean zone
• Opslag en distributie

Buiten de bovengenoemde zones zijn er faciliteiten die geen 
directe koppeling hebben. Dit kan gaan om faciliteiten zoals 
kantoor- en vergaderruimtes, maar ook ondersteunende 
functies als onderwijsruimtes, restaurant, kinderopvang en 
sportfaciliteiten.  Deze faciliteiten kunnen op verschillende 
locaties worden ingepast. 

4.8 Branding en vormgeving

De Brainport Innovation Campus dient een nieuwe identiteit 

te geven aan de toeleveranciers in de hightech industrie. Een 
beeld dat bijdraagt aan een positief  imago van de industrie. 
Met dit beeld worden verschillende doelgroepen bediend. 
Het gaat in eerste plaats om een aangename werkomgeving. 
Passanten en mogelijke toekomstige werknemers dienen 
zich aangetrokken te voelen door de hightech industrie. Met 
de campus krijgt het hightech ecosysteem een zichtbare plek 
in de regio Eindhoven.

Dit beeld kan worden verkregen door in te zetten op 
bestaande kwaliteiten die de hightech industrie heeft. Het 
gaat hier om een schone werkomgeving waar wordt gewerkt 
met state of  the art machines en producten. Door dit 
zichtbaar te maken wordt er een wereld gewonnen. Behalve 
bestaande kwaliteiten zichtbaar te maken dienen er nieuwe 
kwaliteiten te worden toegevoegd die op het industrieterrein 
ontbreken. Het gaat hier om een openbare ruimtes met 
verblijfskwaliteiten zodat deze aantrekkelijk worden voor 
zowel werknemers als passanten. Door een werklandschap 
te creëren waarin de schoonheid van de industrie zichtbaar 
wordt alswel de openbare ruimte aantrekkelijk wordt 
vormgegeven kunnen de toeleveranciers een positief  imago 
verwerven.

Acceptatie van de industrie is een belangrijkste doelstelling van de campus
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5. Branding

Brainfield unfoldeld

5.1  Vanaf  de snelweg

In de Europese steden wordt blind gestaard op de 
historische kernen terwijl een groot deel van het leven 
zich afspeelt rond de stadssnelwegen. Grootschalige 
meubelboulevards, leisurecentra en werklocaties 
bevinden zich bijna altijd langs de snelweg. Toch worden 
nieuwe stedelijke ontwikkelingen hoofdzakelijk met de 
rug tegen de snelweg aangelegd. Ruime bufferzones 
en hoge geluidschermen zorgen voor dat de snelweg 
het karakter krijgt van een stadsriool. Een weg die 
verkeer afvoert en het omliggende stedelijke landschap 
negeert. 

In de stadsregio Eindhoven krijgt de snelweg wel aandacht 
en wordt getracht om van de A2-zone een plek te maken 
welke zich manifesteert als een kennis-as met de catchy 
naam Brainport Avenue.  De poging tot een integrale 
benadering is gestrand omdat de uitwerking niet verder 
komt dan de vormgeving van een nieuw wegprofiel met de 
daarbij behorende lantaarnpalen en geluidswallen. Om de 
poging toch een smoel te geven zou er aan de snelweg een 
stedelijke ontwikkeling gekoppeld moeten worden, die niet 

het omliggende kennislandschap negeert maar juist omarmt.

De A2 rond Eindhoven kent een voornamelijk groen 
karakter. Prachtige landschappen worden afgewisseld 
met groene bufferzones. Deze verhullen de stedelijke 
omgeving waarin de automobilist zich bevindt. Dit beeld 
verandert ter hoogte van de Hurk. Dit is één van de weinige 
plekken langs de A2 waar uitzicht is op een stedelijke 
omgeving.  Op een gemiddelde werkdag rijden er op de 
A2 ter hoogte van de Hurk meer dan 210.000 voertuigen 
(Ministerie van Infrastructuur & Milieu Rijkswaterstaat 
Noord-Brabant 2011). Hier laat de Hurk op dit moment 
een verrommelde indruk achter aan de passant die over de 
A2 raast. Ondanks dat het werklandschap bestaat uit een 
grote hoeveelheid bedrijven actief  in de hightech sector, 
is het geen toonbeeld voor de Brainport Avenue. Door de 
ontwikkeling van de Brainport Innovation Campus kan er 
van de Hurk wel een toonkamer worden gemaakt. Hierbij 
krijgt de huidige Brainport Avenue voet aan de grond en 
wordt het werklandschap dienstbaar aan de profilering van 
regio Eindhoven als kennisregio. 

De Brainport Avenue door de Hurk (bron; Hylke Broekema, 2012)
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De slowlane gaat vanaf  de HTC over het industrieterrein de Hurk naar de Flight Forum

Landgoed de Wielewaal
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Breeven

‘t Zand Ekkersrijt Sciencepark

Ekkersrijt Oost

De Hurk

De Dommel

Oirschotse Heide

Hightech Campus
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Brainfield unfoldeld

5.2 Vanuit de bus

Langs de Hurk gaat lijn 401, een busroute voor hoogwaardig 
openbaar vervoer. Deze verbindt de binnenstad met 
Eindhoven Airport. In 2009 maakten er dagelijks 5.600 
passagiers gebruik van deze lijn (Burg, 2011). Het is 
aannemlijk dat er tegenwoordig veel meer passagiers zijn 
omdat het vliegveld is gegroeid van 1,27 in 2009 naar 2,98 
miljoen passagiers in 2012 (Eindhoven Airport, 2013a; 
2013b) terwijl tevens de wijk Meerhoven fors is uitgebreid.

(Inter)nationale bezoekers die landen op het vliegveld 
volgens met lijn 401 een iconische route door Eindhoven. 
Zo loopt de route langs het Flight Forum, Hovenring, 
Evoluon, Strijp S en het Philips stadion naar het station. 
Aan deze route kan een nieuw icoon worden toegevoegd 
waardoor de profilering van Eindhoven als kennisstad wordt 
versterkt. De nieuwe Brainport Innovation Campus dient 
als blikvanger te fungeren voor ondermeer de passagiers en 
zodoende het beeld van de Brainport te versterken.

Bovendien is er nabij de Hurk een transferium ontwikkeld 
waar automobilisten vanaf  de A2 kunnen overstappen op 

de bus naar de binnenstad of  het vliegveld. Dit multimodaal 
knooppunt trekt bezoekers in het gebied en kunnen worden 
meegenomen bij het ontwerp van de Brainport Innovation 
Campus.

Doordat het transferium en de bushalte zich aan de 
westelijke zijde van de A2 bevind, kan de nieuwe campus 
gedeeltelijk naar de westzijde van de A2 worden verplaatst 
om zodoende meer bezoekers naar de campus te trekken.

De bus Phileas bij het station Eindhoven (bron; Johny Hibma, 2012)

De iconische fietsbrug de Hovenring staat langs de HOV route  (bron; IPV Delft, 2013)

5. Branding

Leenderheide
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De iconische route van lijn 401 door Eindhoven
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Brainfield unfoldeld

Grote delen van de Slowlane gaan over de recreatieve routes van de ANWB

5.3 Vanaf  de fiets

De Slowlane is een fietspad van 32 kilometer dat straks 
verschillende bedrijventerreinen en campussen met elkaar 
verbindt. Het fietspad wordt waar mogelijk vrijliggend en 
conflictvrij aangelegd en kent flauwe bochten, zodat fietsers 
in hoge snelheid over het fietspad kunnen bewegen. Grote 
delen van de nieuwe route komt overheen met de bestaande 
recreatieve route van de ANWB. Deze zijn vaak autovrij en 
liggen in een aantrekkelijk landschap. De Slowlane richt zich 
dan niet alleen op fietsers tussen woon- en werkadres, maar 
ook op de recreatieve fietser. 

Op de Hurk komt het fietspad parallel aan de 
Meerenakkerweg. Deze drukke weg heeft een aansluiting op 
de A2 en vormt een belangrijke autoweg tussen Eindhoven 
en Veldhoven. Het zou wenselijk zijn om de Slowlane te 
verplaatsen naar een rustiger gebied met meer ruimtelijke 
kwaliteiten. Door een vrijliggend fietspad in een autovrij 
gbeied aan te leggen, zal het voor de recreatieve gebruiker 
een interessante route blijven. Hiermee kan de Slowlane het 
hart van campus vormen.

Beoogde ruim gedimensioneerde profielen voor de slowlane (bron; Goudappel, 2012)

5 Branding

Slowlane & 
Groene Loper

ANWB route

Bedrijventerrein
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De slowlane verbindt bedrijventerrein langs groene routes
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6. Concept

Brainfield unfoldeld

Boomstructuur.

In Nederland worden steden en industriegebieden 
ontsloten door het wegennet in de vorm van een 
boomstructuur. De ontsluiting kent een hiërarchische 
organisatie waarbij het wegennet vanaf  de snelweg tot 
aan de voordeur steeds fijnmaziger wordt. Locaties di-
rect aan de snelweg zijn vaak niet synoniem met logis-
che bereikbaarheid vanaf  de snelweg. 

Stadsstraat

De snelweg is in de stadsstraat direct te ontsluiten zo-
dat de zone langs de snelweg niet alleen een zichtlo-
catie biedt maar ook een goede bereikbaarheid heeft. 

Randweg

De randweg is voorzien van gescheiden rijbanen voor 
lokaal en doorgaand verkeer. Een typologie dat een 
uitzondering vormt van de Europese snelweg, maar 
wel voorkomt bij de Highways in Amerika. Deze zijn 
voorzien van service roads. De parallelwegen voor 
het lokale verkeer bieden de kans om bedrijven direct 
langs de snelweg te ontsluiten en daarmee sterker in te 
bedden in de Hurk.

6.1 Campus aan de snelweg

Om de automobilist op de Brainport Avenue door een 
representatief  kennislandschap te laten rijden, dient van 
de architypische Europese snelweg afscheid genomen 
te worden. Doorgaans is de Europese snelweg niet 
voorzien van parallelwegen die de vestiging van lineare 
bedrijvenparken mogelijk maakt. Een goede zichtlocatie 
vanaf  de snelweg is door de bank genomen geen synoniem 
voor een goede bereikbaarheid. Vele industrieterreinen zijn 
in Nederland ontsloten door een wegennet in de vorm van 
een boomstructuur. Dit kent een hiërarchische organisatie 
waarbij het wegennet vanaf  de snelweg tot aan de voordeur 
steeds fijnmaziger wordt. In de Verenigde Staten zijn de 
highways vaak voorzien van service roads die zorgen voor 
een directe ontsluiting voor de bedrijven langs de snelweg. 
Op deze wijze wordt het landschap gevormd door de 
snelweg. Bij het omturnen van de A2 naar de Brainport 
Avenue is het doorgaand en lokaal verkeer gescheiden 
door eigen rijbanen. Deze transformatie biedt de kans om 
te zorgen voor een directe ontsluiting van de bedrijven 
aan de snelweg en daarmee en sterkere verankering van de 
Brainport Avenue in het kennislandschap.
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Huidige profiel

De hoofdrijbaan voor het doorgaande verkeer ligt 
verhoogd. De parallelbanen liggen ter hoogte van de 
Hurk lager dan de hoofdrijbaan.

Variant 1

Niet zoals in het pleidooi van de langzame stad om 
de hele snelweg te transformeren in een metropoolav-
enue, is hier gekozen om alleen de parallelbanen voor 
ontwikkeling te gebruiken. Deze parallelbanen komen 
verder van de weg af  te liggen. zodat er ruimte tus-
sen de doorgaande weg en de parallelbanen ontstaat 
voor ontwikkelingen. De verhoogde doorgaande weg 
kan plaatselijk worden ondertunneld zodat er ontwik-
kelingen mogelijk zijn naast maar ook direct onder de 
snelweg. Doordat de parallelbanen voorzien zijn van 
zebrapaden levert dat met de huidige 104.000 voertui-
gen op de parallelbanen congestie op.

Gekozen variant

Het profiel van de randweg wordt gehandhaafd alleen 
komen er extra rijbaan naast de snelweg. Hierdoor is 
het voor het regionale verkeer mogelijk om zonder 
obstakels als zebrapaden de route te vervolgen terwijl 
bezoekers van de campus vanaf  de extra parallelbaan 
direct op de campus kunnen komen. Door de extra 
rijbaan kan congestie voorkomen worden.

8080 120 120120 12050 50 1201208050 80 50

2006
De langzame stad
(Korthoven et al, 2011)

De langzame stad is een pleidooi om anders te denken 
over de mobiliteit in de randstad. De stad wordt steeds 
lastiger bereikbaar en de binnenstedelijke locaties zijn 
moeilijk te ontwikkelen door de milieuregelgeving. 
De tijd dat je met 120 kilometer per uur over de 
snelweg kon razen, is voorbij. Door de snelheid te 
verlagen kunnen snelwegen worden omgeturnd van 
van stadsriool naar een metropoolavenue. Hierdoor 
vermindert de congestie, fijnstof  en geluidshinder. 
Om die reden ontstaat een kwalitatief  beter leefmilieu. 
De snelwegen in de Langzame Stad zijn niet langer de 
veroorzakers van geluidshinder en luchtvervuilende 
barrières.
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Brainfield unfoldeld

6. Concept

Routing

De parallelbanen van de A2 worden dieper in het landschap gelegd zodat er ruimte tussen de doorgaande snelweg en 
de parallelbanen voor lokaal verkeer ontstaat. Vanaf  de snelweg is een zichtlocatie en vanaf  de parallelbanen is er een 
directe ontsluiting van de de campus mogelijk zodat er een stadsstraat ontstaat. De grote ring op de Hurk dient voor de 
logistieke ontsluiting waardoor er een autovrije binnenruimte ontstaat.

Zonering

De campus wordt opgebouwd uit drie zones. De westelijke zone wordt opgezet voor assemblage van modules in 
clean rooms. Deze ruimtes worden onderling fysiek verbonden zodat producten geen beschermende verpakking nodig 
hebben bij het transport tussen de clean rooms.

Het hart van de campus bestaat uit representatieve functies als een communitycenter,  research en development centrum, 
educatief  centrum en kantoorruimtes. 

Het oostelijke deel van de campus bestaat uit assemblage- en productieruimtes. Hier worden nieuwe hallen toegevoegd 
aan de campus maar ook gebruik gemaakt van de bestaande bedrijven die actief  zijn in de hightech industrie.

De revitalisering van de Hurk kan door de campus goed in te pluggen in het bestaande industrieterrein. Vanwege de 
bijzondere ruimtelijke condities van de Clean Zone is het niet mogelijk om deze op de bestaande campus te huisvesten.

Clean zone

Productie zoneCentrum
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Drager

De historische beek de Rundgraaf  bestaat op dit moment alleen aan de westzijde van de snelweg. De oorspronkelijke 
loop van de beek aan de oostzijde gaat dwars door het hart van de Hurk. Veel hightech bedrijven liggen langs de 
voormalige beek. Door de oorspronkelijke beek terug te brengen zal de kwaliteit van de openbare ruimte langs de beek 
vergroten en zodoende zal er een gebied ontstaan met verblijfskwaliteit.

Langs de Rundgraaf  komt de Slowlane te liggen. De fietsroute is momenteel gepland op een zuidelijker tracé waar veel 
autoverkeer aanwezig is. In de nieuwe situatie ligt de slowlane in het langerkte groene hart van de campus en schakelt 
het de verschillende deelgebieden aan één.

Branding

Verschillende passanten komen langs de campus. Bij de branding van de campus wordt ingezet op de belangrijkste 
routes langs de campus. De hiërarchie tussen de routes bepaalt waar het belangrijk is om de aandacht van de passant te 
trekken. De meesten passenten gaan met de auto over de A2. Hier passeren ongeveer 220.000 auto’s per etmaal. Een 
andere belangrijke route is de buslijn tussen het centraal station en het vliegveld hier passeren 5.600 passagiers per dag. 
De nieuwe route op de campus wordt de slowlane voor fietsers hier zijn fietsers voor woon- werkveer en voo recreatieve 
doeleinden te verwachten.

naar Flight Forum en 
Eindhoven airport

naar High Tech 
Campus
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Brainfield unfoldeld

7.1 Ontwerp; ontsluiting

Ideaalmodel

In de huidige situatie kan de men alleen van de snelweg afslaan op het zuidelijk knooppunt. De noordelijke afslag is 
ontkoppeld. In het ideaalmodel kan men direct vanaf  de snelweg de nieuwe baan van de campus op. Hierna volgt 
een keuze om door te rijden op de A2 of  om af  te slaan richting de ring van de campus. Bij de laatste keuze volgt een 
stoplicht. Met dit model is er geen stoplicht om vanaf  de A2 de campus op en af  te gaan. Bovendien moet het afgeslagen 
verkeer door de campus rijden, zodat er meer kans is op exposure. Helaas levert dit model versnipperde kavels op bij het 
zuidelijke knooppunt en in mindere mate bij het noordelijk knooppunt. Deze zijn lastig te bereiken en vrij krap.

Varianten

In de eerste variant is het probleem met de kavels bij het zuidelijke knooppunt opgelost door de parallelbanen door te 
trekken tot het kruispunt waardoor er meer bouwruimte ontstaat tussen de snelweg en parallelbaan. De wegenstructuur 
bij het noordelijk knooppunt is onduidelijk. Bij de gekozen variant is dit opgelost door het zuidelijke knooppunt te 
spiegelen. Verkeer voor de campus gaat nu via een knooppunt rechtdoor. Ander verkeer kan afslaan bij de ring. Deze 
ring vormt gelijk de logistieke ontsluiting van de campus.

Huidige situatie

Ideaalmodel

Zeer krappe 
bouwkavels

Gekozen variant

Variant 1
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Parkeren op de Brainport Innovation Campus

In de huidige situatie is er één private parkeergarage op 
de Hurk voor de horeca groothandel Hanos. Aan de 
westzijde van de A2 bevindt het transferium Meerhoven. 
Vanaf  hier kan een overstap gemaakt worden tussen 
de auto en de bus naar Airport Eindhoven of  de 
binnenstad. Het transferium telt 229 parkeerplaatsen en 
18 opstelplaatsen voor touringcars. 

In de nieuwe situatie wordt het transferium verplaatst naar 
een parkeergarage iets ten zuiden van de huidige locatie. 
Hier ligt het transferium dicht tegen de centrumfuncties 
van de campus met horecagelegenheden en sportfucnties. 
Mensen die gebruik maken van het transferium kunnen 
daardoor eenvoudiger de campus ingetrokken worden.

Voor vrachtwagenbestuurders en automobilisten die een 
korte tijd gebruik willen maken van de horecagelegenheden 
kunnen hun voertuig parkeren ten zuiden van het nieuwe 
transferium.

De slowlane gaat straks door het hart van de campus. 
Op de beoogde route van de slowlane ligt nu een 
autoweg waarop veel bedrijfspanden ontsloten worden. 
Bovendien zijn er aan deze autoweg verschillende 
parkeerplaatsen gekoppeld. In de nieuwe situatie worden 
extra parkeerplaatsen voorzien op het binnenterrein aan 
de achterzijde van de bedrijfspanden.

1:15.000

1:15.000

Huidige situatie

Nieuwe situatie

Parkeerplaatsen

Parkeerplaatsen

Parkeergarage

Parkeergarage
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Brainfield unfoldeld

7.1 Ontwerp; ontsluiting

Laden en lossen op de Brainport Innovation Campus

Om het hart van de campus vrij te maken van het 
autoverkeer dient de ontsluiting van de bedrijven op de 
campus gewijzigd te worden. De hoofdontsluiting gebeurt 
nu in hiërarchische boomstructuur. In de nieuwe situatie 
wordt de ring om de campus voornamelijk gebruikt om 
bedrijven te ontsluiten. 

Deze ingreep heeft met name gevolgen voor bedrijven 
aan de meest oostelijke zijde van de campus. Hier dienen 
de lad en losplaatsen verplaatst te worden van de voor- 
naar de achterzijde. Ook is er een enkele doorbraak 
vereist om de bedrijven te kunnen ontsluiten.

1:15.000

1:15.000

Huidige situatie

Nieuwe situatie

Laad- en losplaats

Eigen weg

Laad- en losplaats

Eigen weg
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Ontwerp; zonering

Relocalisatie

Voor het autovrij maken van het hart van de campus 
en om ruimte te scheppen voor nieuw infrastructuur 
dient er een aantal bedrijven gerelocaliseerd te worden. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de relocalistie op 
de campus en de relocalisatie elders. Bedrijven die een 
toegevoegde waarde hebben voor de campus worden 
verplaatst binnen de campus. Het gaat hier om bedrijven 
uit de hightech sector en een hotel. De sociale werkplaats 
Ergon heeft al enkele jaren overcapiciteit en kan worden 
ingekrompen. Aangezien de gemeente eigenaar is van de 
grond kan het vastgoed strategisch worden ingezet bij het 
op kopen van panden.

Bedrijven die elders worden ondergebracht zijn diverser 
van aard. Het gaat hier onder andere om een tuincentrum 
en een bedrijf  dat vloeibare gassen levert.

bebouwing

speerpuntsector

herlocatie op de campus

herlocatie speerpuntsector 
op de campus

herlocatie elders

sloop leegstaand gebouw

leegstaande bebouwing

1:10.000
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Programma

De drie zones op de campus kennen allemaal een eigen karakter en programmering. De clean zone bestaat voornamelijk 
uit stofvrije assemblagehallen waar producten voor de semiconductor industrie worden geassembleerd. Deze gebouwen 
zijn fysiek aan elkaar gekoppeld zodat goederen stofvrij tussen de clean rooms kunnen worden verplaatst. De clean 
rooms zijn weer verbonden met een logistiek centrum waar producten stofvrij verpakt kunnen worden. Bovendien is het 
mogeljk om producten die bewerkt zijn op de campus hier via een bewerkelijk proces schoon te maken zodat ze verwerkt 
kunnen worden in een clean room. 

In het centrum van de campus staat een community center. Hierin zitten verschillende faciliteiten die een publiek 
karakter hebben zoals squashbanen, horecagelegenheid en restaurant maar ook de ontdekfabriek. Bovendien zijn 
hier representatieve ruimtes voor vergaderen en presentaties. Aan dezelfde zijde van de snelweg bevind het hotel dat 
gerelocaliseerd is. Tussen het communitycenter en hotel is het transferium terwijl het Summa college ten zuiden van het 
communitycenter is gevestigd. In het gebouw van de Summa College wordt niet alleen onderwezen, er is ook ruimte voor 
research en development. Hierdoor komen scholieren in aanraking met de innovatieve zijde van techniek. Wanneer de 
scholieren een interessant businessplan hebben kunnen ze aan de overkant van de snelweg terecht. Hier bevinden zich 
ruimtes voor startups. Deze ruimtes kennen een lage huurprijs en kunnen ook voor een maand gehuurd worden zodat 
de innovatie wordt gestimuleerd. 

Op de Hurk bestaat de campus uit verschillende assemblagehallen. Hier vind vergaande samenwerking tussen de bedrijven 
plaats. Verschillende bedrijven kunnen hier gelijktijdig aan dezelfde module werken van bijvoorbeeld ASML. In de buurt 
van de assemblagehallen staan productieruimtes waarin verschillende materialen worden geproduceerd en bewerkt. 
Voor de ondersteuning van productie en assemblage is een grote opslagruimte waar een bedrijf  per pallet kan huren. 
Gekoppeld aan de opslag is een recyclingscentrum. Hier kan bijvoorbeeld koelwater en metaaldeeltjes met centrifuges 
worden gescheiden. Het gercycelde materiaal kan daarna weer de voorraad in van de centrale opslag.

Brainfield unfoldeld

7.2 Ontwerp; zonering

Clean zone

Productie zoneCentrum
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Bestaande bedrijven
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Brainfield unfoldeld

7.3 Ontwerp; branding

1972
Learning from Las Vegas

(Venturi, R. Brown D.S. et al. 1977)

Deze publicitatie gaat in op de architectonische taal 
van Las Vegas. In de jaren twintig vertrouwde de 
automobilist. op een goede ruimtelijke orientatie. Een 
kruispunt was overzichtelijk en men wist eenvoudig de 
juiste weg in te slaan. Door de komst van klaverbladen 
moest de automobilist ineens rechts afslaan om 
naar links te gaan. Hierdoor werd de automobilist 
afhankelijk van verkeersborden en vertrouwden men 
grotendeels op symbolen voor het vinden van de 
route. In de stad Vegas hebben de auto-georienteerde 
commerciele gebouwen hun eigen architectonische 
taal. Deze taal spreekt niet meer in ruimtelijke vormen 
maar wordt gesproken in symbolen. Deze symbolen 
worden gebruikt om over de ruimte te communiceren. 
De ruimte als architectonische element wordt 
gedomineerd door communicatie. Deze publicatie 
onderzoekt de  wisselwerking tussen symbolen, 
ruimte, snelheden en schaal. 

Branding

De Brainport Innovation Campus moet mensen gaan verleiden om te gaan werken of  een carrière te gaan starten in 
de hightech industrie. De verschijningsvorm van de campus is belangrijk om deze doelstelling te bereiken. Gelijktijdig 
dienen klanten van de toeleveranciers het idee te hebben dat ze niet te veel voor de producten betalen omdat de campus 
geen dure uitstraling heeft. Dit levert een contradictie op tussen een aantrekkelijke campus en een goedkope uitstraling. 
Om het doel te bereiken wordt architectuur ingezet om deze tegenstrijdige boodschap uit te dragen. Hierbij wordt 
onderzocht hoe de snelweg kan worden gebruikt om de campus aan passanten te etaleren en bij kan dragen aan de 
acceptatie van de industrie en de vorming van een sterk identiteit.

What I can learn form Las Vegas

Learning from Las Vegas is een studie naar de architectonische 
taal van een auto-stad die is ontwikkeld door commercie. In 
Las Vegas wordt gejaagd op consumenten. Langs the strip 
wordt gebruik gemaakt van billboards, verkeersborden en 
oplichtende gevels om de passant te verleiden een gokje te 
wagen, te winkelen of  in een hotel te slapen. Hierbij gaat 
het om de automobilist een product of  een dienst af  te 
laten nemen. Dit is in contrast met de Brainport Innovation 
Campus waar vooral gewerkt wordt aan het imago van 
de industrie en een sterk beeldmerk voor toeleveranciers. 
Desondanks is de studie toepasbaar voor de Brainport 
Innovation Campus. Het imago van de campus wordt 
gevormd door het beeld. Voor de beeldvorming speelt de 
identiteit en hoe die wordt uitgedragen door symnboliek 
en communicatie een grote rol. De strip in Las Vegas 
bestaat bijna alleen maar uit communicatie in de vorm van 
symboliek en dat werkt heel efficient. Deze symboliek kan 
toepasbaar zijn voor de campus.
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Ruimte, schaal, snelheid en symbool

Vervoersmiddelen hebben een grote invloed op de dichtheid 
van tekens. In een op voetgangers gerichte middeleeuwse 
bazaar werkt communicatie door middel van nabijheid. 
Er zijn nauwelijks tekens aanwezig. Op de door auto 
gedomineerde strip van Las Vegas bestaat alles uit tekens. 
In de Middeleeuwse stad zijn er wel tekens maar de meeste 
communicatie gaat via zicht  op de koopwaren en de geur. 
Amerikaanse roadside supermarkten hebben geen etalages 
met koopwaren. Hooguit borden met aanbiedingen van de 
dag op de gevel, maar die zijn bedoeld voor de voetgangers 
die vanuit de auto de supermarkt bezoeken. De supermarkt 
is vanaf  de snelweg verscholen achter geparkeerde auto’s. 
De grote parkeerplaatsen zijn aan de voorkant van de 
supermarkten gelegen en dienen als uitnodiging. De 
architectuur van het gebouw is ondergeschikt omdat het 
gebouw nauwelijks zichtbaar is vanaf  de snelweg. De 
koopwaar en de architectuur hebben geen relatie vanaf  de 
snelweg. 

De Brainport Innovation Campus en branding

De branding van de campus zal zich richten op drie 
verschillende gebruikers van vervoer die de campus 
passeren. De automobilist vanaf  de A2, de passagier in de 
bus en de fietser op de slowlane. De veschillende snelheden 
brengen verschillende wijze van branding met zich mee. 

In learning from Las Vegas wordt er onderscheid gemaakt 
tussen drie vormen van symboliek om een boodschap te 
communiceren. De schaal van de symboliek wordt aangepast 
aan de snelheid van de passant.

• Tekens
• Symboliek
• Gebouw

Tekens worden vaak toegepast bij kleine gebouwen die op 
moeten vallen. Het bekendste voorbeeld is een McDonals 
restaurant waarbij een reclamezuil de aandacht moet trekken.  

Symboliek is de boodschap die de architectuur communiceert. 
Symbolen kunnen worden toegepast worden op gebouwen 

maar het gebouw kan ook ondergedompeld en vervormd 
zijn in een algemene symbolische vorm. Zo kan een gewoon 
gebouw communiceren dat het een fabriek is door het 
toepassen van sheddaken en een grote schoorsteen.

Bij het gebouw gaat het om de structuur van de het gebouw 
en de mate waarin het gebouw of  ensemble de ruimte 
definieert. 

De Brainport Innovation Campus dient te communiceren 
met weggebruikers op drie verschillende routes. Deze 
verschillende routes moet  Bij de Brainport Innovation 
Campus is het programma niet toereikend genoeg om 
van de snelweg een besloten ruimte te creëren. Om te 
communiceren met de weggebruiken dient er een andere 
vorm van symboliek te worden gebruikt. Hiervoor is een 
matrix gemaakt waarin wordt onderzocht welke vormen van 
communicatie passen bij de route.

37



Brainfield unfoldeld

7.3 Ontwerp; branding

Matrix

Vanaf  de Noord Brabantlaan is de campus te zien vanuit de bus en auto of  vanaf  de fiets. Deze voertuigen hebben verschillende snelheden waardoor er 
verchillende manieren van communicatie tussen de passent en de campus mogelijk is. De fietser kan het gebouw naar binnen kijken zodat de inhoud van 
het gebouw niet afgelezen hoeft te worden door middel van tekens of  symboliek. Vanuit de bus is het interieur niet waar te nemen er beter gebruik worden 
gemaakt van tekens of  symboliek. Vanaf  de snelweg is de campus alleen in hoge snelheid te zien waardoor er geen enkele is met de inhoud van het gebouw. 
Hier gaat het meer om symboliek en tekens om het gebouw te promoten. Vanaf  de nieuwe parallelbaan is de campus met verschillende snelheden zichtbaar. 
Hier rijden auto’s langzamer waardoor het mogelijk is om in het interieur te kijken, daardoor is hier alle vormen van communicatie mogelijk. Langs de herstelde 
rundgraaf  is alleen een langzaam verkeer. Hierdoor is het niet nodig om tekens en symboliek te gebruiken. Op deze locatie dient juist extra aandacht te worden 
besteed aan de relatie tussen interieur en exterieur.
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Vanaf  de snelweg en de nieuwe parallelbaan

Vanaf  de snelweg heeft de automobilist uitzicht op iconsche bouwwerken. Veschillende vierkant volumes zijn gestapeld 
zodat er een boeiend spel ontstaat om naar te kijken. Vanaf  de parallelbaan zijn de andere zijdes van de iconische bouwwerken 
te zien. Hier is ook een relatie tussen binnen en buiten mogelijk en is de plint zoveel mogelijk voorzien van glas.
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Noord Brabantlaan

De gebouwen aan de Noord Brabantlaan maken deel uit van de clean zone. Deze gebouwen hebben een fysieke verbinding 
nodig om goederen stofvrij te vervoeren. Deze verbinding is parallel aan de laan gelegd zodat de passant de logistieke 
operatie kan waarnemen. De gebouwen liggen in een heuvel en openen zich aan de straatzijde waardoor er een relatie is 
tussen het interieur en exterieur. 
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De Rundgraaf

Tussen de bestaande bedrijfshallen komt een groene zone. Deze zone bestaat uit een helder othogonaal grid waarmee 
verschillende vlakken die ontstaan zijn ingevuld met veschillende riet- en grassoorten. Er lopen meerdere paden langs 
elkaar met elk een geringe breedte van 1 meter. Deze paden zijn gemaakt van industriele stelconplaten. In de nieuwe 
bedrijfshallen langs de Rundgraaf  dient er een sterke relatie te zijn tussen het interieur en exterieur. Bovendien moeten 
bedrijfsactiviteiten aan de voorzijde zijn gevestigd zodat een passant de productie kan waarnemen.
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Fase 1 de incubator 2013-2018

De start van de revitalisering van de Hurk begint met de komst van de campus. De campus wordt ontwikkeld door 
een coöperatie van bedrijven die zich op de campus gaan vestigen. Het centrum van de campus komt deels buiten de 
huidige Hurk te liggen aan de westzijde van de A2. Dit is noodzakelijk omdat het bedrijventerrein geen mogelijkheden 
biedt om de gehele campus te faciliteren. Bovendien kan er in het westelijke deel van de campus met minder middelen 
een een hogere kwaliteit van de openbare ruimte worden bereikt. Dit voorkomt grootschalige sloop op het huidige 
bedrijventerrein. Door een sterke relatie van het westelijke deel van de campus met de Hurk zal het bedrijventerrein een 
kwaliteitsimpuls krijgen. Bij de eerste fase wordt direct de noodzakelijke verbinding tussen het westelijke en oostelijke 
deel van de campus aangelegd. Hiervoor is een tunnel nodig en dienen de parallelwegen van de A2 te worden opgehoogd.  
Wanneer de tunnel is opgeleverd kan de rundgraaf  onder de A2 worden doorgetrokken over de Hurk. 

Bij de start van de campus zullen slechts enkele bedrijven uitgekocht dienen te worden voor het verkrijgen van de juiste 
grondposities. Hiermee blijft het actorenspel overzichtelijk en kunnen alle belangen goed afgewogen worden.
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Ideaalmodel

In de huidige situatie kan de men alleen van de snelweg afslaan op het zuidelijk knooppunt. De noordelijke afslag is 
ontkoppeld. In het ideaalmodel kan men direct vanaf  de snelweg de nieuwe parallelbaan van de campus op. Hierna 
volgt een keuze om door te rijden op de A2 of  om af  te slaan richting de ring van de campus. Bij de laatste keuze volgt 
een stoplicht. Met dit model is er geen stoplicht om vanaf  de A2 de campus op en af  te gaan. Bovendien moet al het 
afgeslagen verkeer door de campus zodat er meer kans is op exposure. Helaas levert dit model versnipperde kavels op 
bij het zuidelijke knooppunt en in mindere mate bij het noordelijk knooppunt. Deze zijn lastig te bereiken en vrij krap.

Fase 2; de groei 2018-2023

Wanneer de campus succes heeft kan de coöperatie op meerdere plekken de campus uitbreiden. Aan de westelijke zijde 
is er ruimte gereserveerd voor meer clean rooms, terwijl aan de oostelijke zijde grond aangekocht dient te worden. In de 
tweede fase zal de campus verder ingeplugd worden op de Hurk. De slowlane gaat dan geheel over een autovrije route 
door de Hurk. Uiteindelijke komt de slowlane aan de oostelijke zijde uit bij het Genderdal. Ook zal de extra parallelbaan 
aan de oostelijke zijde van de A2 verder worden doorgetrokken.

In deze fase wordt het vastgoed op de Hurk aantrekkelijker en zullen bedrijven buiten de coöperatie ook initiatief  
nemen om een plek in de buurt van de campus te bemachtigen. Hiermee komt de revitalisering van de Hurk in een 
stroomversnelling.  Bovendien zullen de eerste succesvolle startups vanuit de campus zich verspreiden over de Hurk.
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8.1 Strategie

Fase 3; de volwassen campus >2023

Verschillende startups zijn uitgegroeid tot volwaardige toeleveranciers. Ook is er een kans aanwezig dat een bedrijf  is 
doorgegroeid tot een OEM. Hiermee is de belangrijkste doelstelling van de coöperatie bereikt. Verschillende gebouwen 
in het centrum van de campus groeien uit hun jasje en worden verhoogd. De Hurk krijgt steeds meer een stedelijke allure 
met veel bedrijven in hoge dichtheden.  Aan de communitucenter worden nieuwe publieke voorzieningen toegevoegd. 
Het is mogelijk om te tennissen, te fitnessen of  een baantje te trekken terwijl je uitzicht hebt op de snelweg. De Hurk is 
getransformeerd van  lelijk eendje naar een zwaan.
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Conclusie

Door de komst van de BIC heeft het verrommelde 
bedrijventerrein de Hurk een nieuw perspectief  gekregen. 
Voor zowel de campus als voor het industrieterrein speelt 
imago een grote rol. Door de drie belangrijkste routes van de 
campus te gebruiken kan de BIC de passenten aanspreken. 
Bovendien worden deze routes de ontwikkelingsassen 
waarmee de Hurk gerevitaliseerd zal worden. De campus 
geeft nieuwe kwaliteiten die op een industrieterrein ontberen 
zoals een hoogwaardige openbare ruimte.  Daarnaast 
zullen nieuwe functies met een publieke karakter het gbied 
aantrekkelijker maken.

Voor de BIC is het voordelig om direct langs de snelweg 
te zitten. Er is in Eindhoven geen plek waar de snelweg 
zo dicht de stad raakt als bij de Hurk. Voor de BIC is dit 
de uitgelezen mogelijkheid om de campus te promoten 
aan de passanten. Doordat er hier wordt gewerkt aan een 
nieuw imago voor de hightich toeleveranciers en aan de 
revitalisering van de Hurk snijdt het mes dan ook aan twee 
kanten. 

9. Conclusie
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