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ALGEMENE INFO
Kaart 
Met de trein of auto
Hotel en kamerverdeling

PROGRAMMA
Vrijdag ochtend, middag, avond
Zaterdag ochtend, middag

ACHTERGRONDINFORMATIE
Vrijdag
Internationale Knoop XL
Eindhoven Centraal
KEVN
Haasje Over
3D-printed houses
Echt Welschap
Proeflokaal De Gaper
Zaterdag
DomusDela
Stadswandeling
Thym bij Parkzicht
Belevingsarchitectuur
Fifth

DEELNEMERS
De reisleden op een rij



THYM BY PARKZICHT
Alberdingh Thijmlaan 18

200 m

HAASJE OVER
Klokgebouw 125

Klik op de links om naar Google Maps te gaan

STATION
Eindhoven 
Centraal

3D PRINTED HOUSES
    Sliffertsestraat 25

q

HOTEL 
MARIENHAGE
Kanaalstraat 4

ECHT WELSCHAP
    Zandkasteel 43

q

KEVN
Galileïstraat 2

STUDENT HOTEL
Stationsplein 1

FIFTH
Gas-
fabriek 5

BELEVINGS-
ARCHITECTUUR
Gasfabriek 3a

PROEFLOKAAL 
DE GAPER
Wilhelminaplein 5

Saint-Gobain Weber Beamix
    Hastelweg 161

q

https://www.google.nl/maps/place/Alberdingk+Thijmlaan+18,+5615+EB+Eindhoven,+Netherlands/@51.42734,5.478001,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d9aac2e1b653:0x247a969e43074fa7!8m2!3d51.4273367!4d5.4801897
https://www.google.nl/maps/place/Klokgebouw+125,+5651+GW+Eindhoven,+Netherlands/@51.4484302,5.4553473,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d96b19615b21:0x92a43586e4444e1c!8m2!3d51.4484269!4d5.457536
https://www.google.nl/maps/place/Historisch+centrum,+2000+Antwerpen,+Belgi%C3%AB/@51.2222816,4.3952957,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3f6f63f2b21c3:0x90b9b621e7270609!8m2!3d51.2212393!4d4.3997663
https://www.google.nl/maps/place/Eindhoven+Centraal/@51.442353,5.4777553,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d91cf5f4c441:0xbb0991baa5231f10!8m2!3d51.4423497!4d5.479944
https://www.google.nl/maps/place/Sliffertsestraat+25,+5657+AL+Eindhoven,+Netherlands/@51.4441901,5.4164216,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6dbc53931c121:0xfabc8a7f6be1d1ad!8m2!3d51.4441868!4d5.4186103
https://www.google.nl/maps/place/Kanaalstraat+4,+5611+CT+Eindhoven,+Netherlands/@51.4379414,5.4820793,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d8fd68ac74ff:0x36acba46743381c7!8m2!3d51.4379381!4d5.484268
https://www.google.nl/maps/place/Zandkasteel+43,+5658+BE+Eindhoven,+Netherlands/@51.4456781,5.4104846,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6dbc6888b621b:0x321ccb892df8085a!8m2!3d51.4456748!4d5.4126733
https://www.google.nl/maps/place/KEVN+(+Kelderman+En+van+Noort+)/@51.4514039,5.4561829,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d8fcd3a41443:0x5ef773fdf2dcbecd!8m2!3d51.4513863!4d5.4585083
https://www.google.nl/maps/place/Eindhoven+Centraal/@51.442353,5.4777553,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d91cf5f4c441:0xbb0991baa5231f10!8m2!3d51.4423497!4d5.479944
https://www.google.nl/maps/place/Gasfabriek+5,+5613+CP+Eindhoven,+Netherlands/@51.4383291,5.4863448,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d8fcc0b47351:0x7e1a95adb510928f!8m2!3d51.4383258!4d5.4885335
https://www.google.nl/maps/place/Gasfabriek+3a,+5613+CP+Eindhoven,+Netherlands/@51.4384637,5.4859544,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d8fcc4401b99:0x69ae3b50ecbbbb81!8m2!3d51.4384604!4d5.4881431
https://www.google.nl/maps/place/Wilhelminaplein+5,+5611+HE+Eindhoven,+Netherlands/@51.4379078,5.4697285,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d90573c32add:0x9f5974dc5c214e91!8m2!3d51.4379045!4d5.4719172
https://www.google.nl/maps/place/Saint-Gobain+Weber+Beamix/@51.43588,5.4395005,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d9798ec7c619:0x39a51f2761e5fb8c!8m2!3d51.4359471!4d5.4417179


MET DE TREIN
Eindhoven Centraal
Vanuit Rotterdam is het maar 1 uur tot Eindhoven. 

MET DE AUTO
Augustijnendreef 15 of 22, eigen terrein
Parkeren kost 15,- euro per 24 uur (12,50 euro 
indien    van tevoren gerserveerd). 
Q-Park Heuvel, Ten Hagestraat 6a, om de hoek
Parkeren kost 14,- euro per 24 uur.
 
De afstand is vanuit Amsterdam en ook vanuit 
Rotterdam    ongeveer 120 km. 
Plan extra tijd, want het neemt nogal tijd in beslag 
om ’s ochtends Eindhoven binnen te rijden. 

Eindhoven Centraal

https://www.google.nl/maps/place/Eindhoven+Centraal/@51.442353,5.4777553,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d91cf5f4c441:0xbb0991baa5231f10!8m2!3d51.4423497!4d5.479944
https://www.google.nl/maps/place/Augustijnendreef+15,+5611+CS+Eindhoven/@51.4383088,5.4822719,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d8fd5d3a1f95:0x6d7e1f85b9bf4c61!8m2!3d51.4383055!4d5.4844606
https://www.google.nl/maps/place/Ten+Hagestraat+6A,+5611+EG+Eindhoven/@51.4381808,5.4789986,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d902e88f8c67:0xb5c967624b596685!8m2!3d51.4381775!4d5.4811873


HOTEL MARIËNHAGE, DOMUSDELA
Kanaalstraat 4, Telefoon 040 311 14 44
Op loopafstand van het Centraal Station.
Koffers kunnen in het hotel achtergelaten worden.

2-persoonskamers
Anneke + Maartje B.
Carmen + Joosje
Claartje + Corinne
Dieuwerke + Dorothee
Heleen + Anke
Jacqueline + Lia
Judith + Sara
Helma + Maartje v/d. B.
Miriam + Monice
Stanzi + Astrid
Tanja + Martine

1-persoonskamers
Carolien
Chantal
Janet
Joyce
Katinka
Patricia
Riëtte
Suzanne

De meeste bezienswaardigheden liggen op loopafstand van het hotel

http://www.ibis.com/nl/hotel-1453-ibis-antwerpen-centrum/index.shtml
https://www.google.nl/maps/place/Kanaalstraat+4,+5611+CT+Eindhoven/@51.4379414,5.4820793,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d8fd68ac74ff:0x36acba46743381c7!8m2!3d51.4379381!4d5.484268


BOUWNETWERK 
EXCURSIE EINDHOVEN 
24-25 SEPTEMBER 2021
PROGRAMMA



VRIJDAG 24 SEPTEMBER
ochtend

8.30 Aankomst en ophalen OV-fietsen
9.00 Ontvangst voor Hotel Mariënhage
 Kanaalstraat 4
 Koffers kunnen daar afgegeven worden
9.30 Internationale Knoop XL
 Koffie en presentatie in twee groepen in het 
 Student Hotel op Stationsweg 1 
 door Frank Werner (KCAP)
 en Ronald Rijnen (Gemeente Eindhoven)
11.30 Restauratie Station Eindhoven, Wandeling 
 met Stefanie Weser (TAK architecten)
12.30 Fietstocht naar KEVN aan de Galileïstraat 2

Staionsgebied Eindhoven

https://www.google.nl/maps/place/Kanaalstraat+4,+5611+CT+Eindhoven/@51.4379414,5.4820793,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d8fd68ac74ff:0x36acba46743381c7!8m2!3d51.4379381!4d5.484268
https://www.thestudenthotel.com/eindhoven/
https://www.google.nl/maps/place/Stationsweg+1,+5611+CL+Eindhoven/@51.4420647,5.4799245,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d91d088cff21:0x3bd69b24447257f!8m2!3d51.4420246!4d5.4819111
https://www.google.nl/maps/place/Galile%C3%AFstraat+2,+Eindhoven/@51.4513925,5.456274,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d94020a1abd1:0xbea251a90f6e11cc!8m2!3d51.4513892!4d5.4584627


VRIJDAG 24 SEPTEMBER
middag

13.00 Lunch bij KEVN
 Eerst presentatie door Willem Zaat (Trudo),
 Tiny Verberne (bouw+meubel) en 
 Erik Slijpen (beheerder), dan lunch
14.20 Korte fietstocht naar Deerns op 
 Klokgebouw 125
14.30 Haasje over
 Presentatie door Chantal van Tatenhove  
 (Kingspan Unidek)
15.45 Een groep fietst naar Sliffertsestraat 25
 (één huis van Milestone is al te zien),  
 de andere naar Hastelweg 161 (fabriek
 Saint Gobain Weber Beamix) 
 

KEVN - Circulair gebouwd

https://www.google.nl/maps/place/Klokgebouw+125,+5651+GW+Eindhoven,+Netherlands/@51.4484269,5.455342,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d96b19615b21:0x92a43586e4444e1c!8m2!3d51.4484269!4d5.457536
https://www.google.nl/maps/place/Sliffertsestraat+25,+5657+AL+Eindhoven,+Netherlands/@51.4441901,5.4164216,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6dbc53931c121:0xfabc8a7f6be1d1ad!8m2!3d51.4441868!4d5.4186103
https://www.houbenvanmierlo.nl/werk/milestone/
https://www.google.nl/maps/place/Saint-Gobain+Weber+Beamix/@51.43588,5.4395005,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d9798ec7c619:0x39a51f2761e5fb8c!8m2!3d51.4359471!4d5.4417179
https://www.nl.weber/3Dbetonprinten


VRIJDAG 24 SEPTEMBER
middag + avond 

16.00 Milestone: 3D printed houses, Toelichting 
 in twee groepen door Jelle Houben (Houben/
 Van Mierlo) en Peter Paul Cornelissen
 (Saint-Gobain Weber Beamix)
16.20  Wissel van groep
16.50 Korte fietstocht naar Zandkasteel 43
17.00 Borrel in Echt Welschap
18.00 Fietstocht terug naar eigen invulling
 Fietsen afgeven op het station
 Inchecken hotel 
19.00 Diner bij Proeflokaal De Gaper
 aan het Wilhelminaplein 5
21.30 Eigen invulling van de avond

Het historische luchthavengebouw Welschap

https://www.google.nl/maps/place/Zandkasteel+43,+5658+BE+Eindhoven,+Netherlands/@51.4456781,5.4104846,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6dbc6888b621b:0x321ccb892df8085a!8m2!3d51.4456748!4d5.4126733
https://www.google.nl/maps/place/Wilhelminaplein+5,+5611+HE+Eindhoven,+Netherlands/@51.4379078,5.4697285,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d90573c32add:0x9f5974dc5c214e91!8m2!3d51.4379045!4d5.4719172


ZATERDAG 25 SEPTEMBER
ochtend

8.30 Ontbijt in Hotel Mariënhage
 Uitchecken en koffers afgeven
9.30 Rondleiding in twee groepen in het hotel 
 door Bert Dirrix en Thorsten Schneider 
 (DiederenDirrix)
10.30 Verzamelen voor het hotel 
 Stadswandeling door Eindhoven
 in twee groepen door City Tours Eindhoven

DomusDela, van klooster tot ceremoniehuis



ZATERDAG 25 SEPTEMBER
middag

12.30 Lunch bij Thym by Parkzicht 
 op Alberdingk Thijmlaan 18
13.30 Wandeling naar de Gasfabriek op 
 Gasfabriek 3a
14.00 Belevingsarchitectuur
 Presentatie door Renee Scheepers  
 (Scheepers & Renee)
15.25 Heel korte wandeling naar Gasfabriek 5
15.30 Borrel bij Fifth
17.00 Einde excursie
 Ophalen bagage in Hotel Mariënhage 
 en verrijkt huiswaarts of elders

De oude Gasfabriek

https://www.google.nl/maps/place/Alberdingk+Thijmlaan+18,+5615+EB+Eindhoven,+Netherlands/@51.42734,5.478001,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d9aac2e1b653:0x247a969e43074fa7!8m2!3d51.4273367!4d5.4801897
https://www.google.nl/maps/place/Gasfabriek+3a,+5613+CP+Eindhoven,+Netherlands/@51.4384637,5.4859544,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d8fcc4401b99:0x69ae3b50ecbbbb81!8m2!3d51.4384604!4d5.4881431
https://www.google.nl/maps/place/Gasfabriek+5,+5613+CP+Eindhoven,+Netherlands/@51.4383291,5.4863448,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6d8fcc0b47351:0x7e1a95adb510928f!8m2!3d51.4383258!4d5.4885335


BOUWNETWERK 
EXCURSIE EINDHOVEN 
24-25 SEPTEMBER 2021
ACHTERGRONDINFO VRIJDAG



INTERNATIONALE KNOOP XL
Plan ‘Ontwikkelvisie Fellenoord’

Met het stedenbouwkundige plan van KCAP 
onder gaat het 55 hectare grote gebied een ware 
transformatie naar een levendig stadsdeel. Dit 
wordt het hart van Brainport Eindhoven met het 
grote vervoersknooppunt, ca. 7.000 woningen, 
bedrijven, levendige plinten, pleinen en groen-
gebieden. Wat maakt dat dit gebied het in zich 
heeft om de motor van Eindhoven te zijn voor 
deze eeuw? En welke strategie heeft de gemeente 
gekozen    om het hoofd te bieden aan stadshitte en 
stevige regenbuien?

Meer informatie

Het gebied ten noorden van Station Eindhoven is nu nog monofunctioneel

https://www.kcap.eu/nl/news/2021/development_vision_fellenoord_internationale_knoop_xl_eindhoven_approved


Frank Werner (KCAP)
Toelichting plan Internationale Knoop XL
Sinds 2018 is Frank directeur van KCAP. 
Hij ontwerpt gemengde stedelijke gebieden 
op diverse schaalniveaus in Nederland en 
daarbuiten, met daarin programma’s die 
uiteenlopende functies zoals wonen, wer-
ken, sport, leisure en retail combineren.

‘De stad en haar bewoners fascineren mij. 
In mijn ontwerpen probeer ik elke dag op-
nieuw de gebouwde omgeving te verbeteren, 
zodat mooie en leefbare plekken ontstaan. 
Ik ben nieuwsgierig naar iedere opgave en 
ga graag complexe uitdagingen aan. De 
benodigde multidisciplinaire samenwerking 
in projecten vind ik inspirerend. De laatste 
jaren heb ik me gespecialiseerd in het ont-
werpen van innovatiemilieus.’

https://www.kcap.eu/nl/kcap/team/frank_werner


Ronald Rijnen (Gemeente Eindhoven)
Toelichting plan Internationale Knoop XL
Ronald is stadsontwikkelaar van Brain-
port City. Opgeleid als stedenbouwkundige 
aan de TU Eindhoven adviseert hij nu het 
gemeente bestuur van Eindhoven op ruimte-
lijk en economisch gebied in Eindhoven.

‘Ik doe stadsontwikkeling in de breedste 
zin, zoals Bakema vroeger zei: ‘van stoel 
tot stad.’ Ik werk op regionale schaal, maar 
bemoei me ook met gebiedsontwikkeling 
van (met name) het Stationsgebied. Ik over-
leg met wethouders, projectontwikkelaars, 
architecten, etc.’

https://brainporteindhoven.com/nl/nieuws/5-vragen-over-internationale-knoop-xl


STATIONSGEBIED CS EINDHOVEN
Karakteristiek stationsgebouw

Het gebouw werd in 1956 gerealiseerd naar het 
ontwerp Koen van der Gaast. Hij ontwierp vele 
NS-stations zoals Tilburg, het oorspronkelijke 
Den Haag Centraal en Schiphol. Dagelijks lopen 
er zo’n 200.000 passanten door de tunnel onder 
het station in Eindhoven en gebruiken vele dui-
zenden de trein en bus. Het is een van de drukste 
stations in Nederland. In 2017 is de Zuidhal in 
originele staat teruggebracht. Waarom heeft de 
NS hiertoe besloten? Hoe kijkt men terug op de 
restauratie en renovatie? 

Meer informatie

Archieffoto 1965 exterieur

https://www.takarchitecten.nl/projecten/station-eindhoven/171


Stefanie Weser (TAK architecten)
Toelichting Stationsgebied Eindhoven
Stefanie is senior architect en deel van de 
tweehoofdige directie van TAK architecten. 
Het bureau richt zich op restauratie, her-
bestemming, reconstructie, nieuwbouw en 
onderzoek.

‘Mijn passie ligt in het koesteren, verster-
ken en (door)ontwikkelen van de identiteit 
van een plek. Die interesse ligt zowel in 
de geschie denis van erfgoed, als ook in de 
kansen    die het voor onze huidige en toe-
komstige maatschappij geeft. Ik ben een 
‘architect op de steiger’, dus betrokken 
vanaf    het begin waarbij ik het gebouw goed 
leer kennen, tot aan details tijdens de uit-
voering op de bouwplaats.’

https://www.takarchitecten.nl/bureau/80c6239e/7/team


KEVN
Succesvolle transformatie

Onze lunchlocatie was voorheen een school-
gebouw, maar doet nu dienst als culturele ont-
moetingsplek. Hier zijn, op de waterkerende laag 
van het dak en het glas na, alle bouwmaterialen 
hergebruikt. 
Hoe waarborg je veiligheid bij hergebruik van 
materialen? Hoe creëer je de juiste sfeer in je 
interieur ontwerp met al die los ingekochte  
meubels? En, ook niet onbelangrijk, serveren ze 
er een lekkere lunch? 

Meer informatie

Superuse Studios ontwierp op basis van geoogste secundaire materialen

https://www.keldermanenvannoort.nl/archief/bouw-paviljoen-kevn/


Willem Zaat (Trudo)
Toelichting KEVN
Willem werkt als projectleider aan zeer 
diverse maatschappelijke bouwprojecten, 
zoals de herontwikkeling van industrieel 
erfgoed, het beheer en de verduurzaming 
van de woningvoorraad en het ontwikkelen 
van circulaire bouwprojecten. Daarnaast 
begeleidt hij diverse experimenten in de 
bouw, zoals de optopping van gebouwen, 
het gasloos maken van de woningvoorraad, 
vergroening, etc.

‘Mijn interesse ligt voornamelijk op het 
gebied van sociaal vastgoed en verduurza-
ming, liefst gezamenlijk met toekomstige 
gebruikers.’

https://www.trudo.nl/nieuws/sint-trudo-verduurzaamt-bestaande-voorraad


Tiny Verberne (Verberne Projecten)
Toelichting KEVN
Tiny staat aan het roer van Verberne 
Projecten    bouw+meubel. Het credo van 
het bedrijf is ‘mooie dingen bouwen waar 
mensen blij van worden.’

‘Ik realiseer verschillende projecten: 
interieurs    voor iedereen, tiny houses, prefab 
kleine woningen en ook grotere woningen. 
Mijn interesse ligt met name op de ontwik-
keling, het design en het samen opstarten 
van mooie projecten met anderen.’

https://www.verbernebouwenmeubel.nl/


Erik Slijpen (Beheerder KEVN)
Toelichting KEVN
Erik is medeoprichter en eigenaar van 
Kelder man en van Noort / KEVN. Hij is 
verant woordelijk voor de culturele pro-
grammering  , productie en communicatie.

‘Mijn interesse is het verbinden van publiek 
en kunst. Dit doe ik door het cureren van de 
tentoonstelling (met een focus op grafisch 
en illustratief werk) en zorg te dragen voor 
een levendige plek met een cultureel rand-
programma.’

https://www.thisiseindhoven.com/nl/start/eindhoven-uitgelicht/work-in-progress/kevn-work-in-progress


HAASJE OVER STRIJP-S
Ontworpen door de Amsterdamse architect VMX

Wat ooit begon als een industriegebied van Philips, 
is nu ‘the place to be’ in Eindhoven: Strijp-S. We 
worden ontvangen in het Klokgebouw (de oude 
Philips-fabriek voor bakeliet) om alles te horen 
over het project Haasje Over. Deze woontoren vol 
sociale huur van woningcorporatie Trudo maakt 
een bijzondere verbinding naar de aangrenzende  
gebouwen. Wat maakt het zo geweldig om in 
Haasje Over te wonen? Waar komt die naam van-
daan? En wat waren de uitdagingen in deze ont-
wikkeling?

Meer informatie

Bruggebouw van twee woonlagen over de bestaande skatehal

https://www.trudo.nl/haasje-over-strijp-s


Chantal van Tatenhove (Kingspan Unidek)
Toelichting Haasje Over
Chantal is projectadviseur ‘SIPS’ bij 
Kingspan Unidek en adviseert architecten, 
opdrachtgevers, adviesbureaus en aan-
nemers over de toepassing van SIPS: het 
Structural Insulation Panel System. Het 
bedrijf biedt de zelfdragende Kingspan TEK 
en de prefaboplossing, om de gevel te vullen 
en isoleren, Unidek SIPS.

‘Mijn focus ligt op energiezuinige en ener-
gie-neutrale woningen; NOM, ZEN, BENG, 
Passiefhuis, enz. Zelf ben ik Certified 
Passive    House Tradesperson. Ik speciali-
seer me in houtbouw/circulair bouwen en 
de energietransitie. Mijn passie is kennis 
delen en duurzaam (samenwerken) in de 
gebouwde omgeving.’

https://www.kingspan.com/nl/nl-nl/producten/sips/hoogbouw


3D PRINTED HOUSES
Project Milestone kreeg wereldwijd bekendheid

Wat je in de buurt Bosrijk gaat zien, heb je nog 
nooit gezien. Hier worden vijf 3D-betongeprinte 
woningen gerealiseerd: uniek in de wereld. Door 
de gezamenlijke inzet van gemeente, universiteit 
en bedrijven is het gelukt om deze techniek te 
gebruiken voor maatwerk huizen die als menhirs 
in het landschap staan. Wat zijn de uitdagingen 
bij het 3D-printen? Is er een ontwikkeling in de 
printtechniek te zien binnen het project? En heeft 
3D-betonprinten de potentie om op grote schaal 
toegepast te worden?

Meer informatie

De eerste bewoners kregen op 30 april 2021 de sleutel van de woning

https://www.vanwijnen.nl/projecten/project-milestone/


Jelle Houben (Houben/Van Mierlo)
Toelichting 3D printed house
Jelle is architect en directie van architecten-
bureau Houben/Van Mierlo. Jelle wist als 
vijfjarige al dat hij architect wilde worden en 
richtte met studiegenoot Bas van Mierlo hun 
eigen bureau op.

‘In nauwe samenwerking met opdracht-
gevers, gebruikers en collega adviseurs 
bouwen we aan een paradijselijke leefom-
geving. Intrigerende, betekenisvolle 
plekken   , waar het goed toeven is. Zo maken 
we een duurzame, aantrekkelijke en goed 
gebouwde omgeving met maximale maat-
schappelijke meerwaarde.’

https://www.houbenvanmierlo.nl/bureau/team/


Peter Paul Cornelissen (Saint-Gobain Weber 
Beamix)
Toelichting 3D printed house
Peter Paul werkt bij Saint-Gobain Weber als 
internationaal 3D projectmanager. In zijn 
carrière     was hij bij diverse start-ups betrok-
ken bij het 3D printen. Peter Paul heeft een 
achtergrond in industriële vormgeving.

‘Met onze 3DCP service heb ik een heel mooie 
mogelijkheid om een verschil te maken bin-
nen een wereldwijde markt. De uitdaging 
hierbij is het onder de aandacht brengen bij de 
relevante mensen binnen een waarde keten. 
Zij moeten worden geïnformeerd over de 
mogelijkheden   , de beperkingen en voordelen. 
Wat er vandaag te zien is, is slechts het begin 
van vele vernieuwingen die er aan zitten te 
komen.’

https://www.3d.weber/news/longest-3d-printed-concrete-bicycle-bridge/
https://www.3d.weber/news/longest-3d-printed-concrete-bicycle-bridge/


ECHT WELSCHAP
Een plek met een bijzondere historie

Voor de borrel landen we bij Echt Welschap, het 
rijksmonumentale luchthavengebouw. Het is een 
van de laatst overgebleven luchthaven-gebouwen 
van voor 1940. Een borrel met beleving dus!

Meer informatie

Het rijksmonumentale luchthavengebouw anno 1935

https://www.echtwelschap.nl/


DE GAPER
Een café met een ziel

We dineren aan het Wilhelminaplein in Proef-
lokaal de Gaper. Een pand uit 1917, dat tijdens zijn 
leven enkele keren van naam wisselde. Geniet van 
een smakelijk diner.

Meer informatie

Sinds 1917 bestaat het café op de hoek van de Heilige Geeststraat

https://www.gaper.nl/
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DOMUSDELA
Transformatie klooster tot ceremoniehuis

De geschiedenis van Klooster Mariënhage gaat 
terug tot in de 11e eeuw. Het heeft roerige tijden 
doorgemaakt. Het is verwoest, verbrand, weer 
herbouwd en heeft uiteenlopende functies ver-
vuld. In 2017 verhuisden de laatste augustijnen 
en werd Mariënhage aangekocht door uitvaart- 
en verzekeringsbedrijf Dela, met het doel om er 
een ceremoniehuis in te vestigen. Met de nieuwe 
functies, bouwkundige aanpassingen en architec-
tonische toevoegingen is er verder gebouwd op de 
rijke historie van het Rijksmonument. 

Meer informatie

Uitgeroepen tot ‘beste gebouw van het jaar’ en beste hotel van Eindhoven

https://www.diederendirrix.nl/nl/projecten/marienhage-domusdela-eindhoven/


Bert Dirrix (DiederenDirrix)
Toelichting DomusDela
Bert is architect en partner van Diederen-
Dirrix architecten. Als hoofdarchitect en/of 
supervisor is hij betrokken bij uiteenlopende 
projecten in architectuur en stedenbouw.

‘Ik hou van ambitieuze en inspirerende pro-
jecten. Projecten die verborgen stukken van 
een stad ontsluiten en toegankelijk maken.’

https://www.diederendirrix.nl/nl/team/bert-dirrix/


Thorsten Schneider (DiederenDirrix)
Toelichting DomusDela
Thorsten is projectarchitect voor herbe-
stemmings- en restauratieprojecten bij 
DiederenDirrix.

‘Mijn interesse ligt in het uitwerken en 
waarmaken van een architectonisch concept 
tot in het detail. Van schets tot materiali-
satie.’

https://www.diederendirrix.nl/nl/team/thorsten-schneider/


STADSWANDELING
Ontwerp binnenstad in samenspraak met 
bewoners en ondernemers

Op vrijdag zien we Eindhoven vanaf de fiets, en 
vandaag houden we een rustiger tempo. Wandel-
schoenen aan! Onze gidsen tijdens de stadswan-
deling weten de historie van de stad tot leven te 
brengen. Wat voor stad was Eindhoven vroeger en 
hoe heeft het zich ontwikkeld?

Meer informatie

De binnenstad gaat vanaf maart 2022 op de schop

https://www.eindhoven.nl/projecten/herinrichting-binnenstad


City Tours Eindhoven
Toelichting Stadswandeling
Voor onze stadsgidsen is Eindhoven bekend 
terrein. Zij loodsen ons door de stad en 
bieden    een mooie aanvulling wat betreft de 
geschiedenis van Lichtstad Eindhoven en 
haar (industriële) architectuur en design.

https://citytourseindhoven.com/


THYM BY PARKZICHT
Rustig gelegen tegenover het Stadswandelpark

Voor een heerlijke lunch schuiven we aan bij 
Thym, gelegen aan de rand van de Genneper 
Parken   . De Genneper Parken is een natuurgebied 
binnen de ring van Eindhoven. In het midden van 
het park ligt de Genneper Hoeve, waar Eindhove-
naren hun biologische groente, eieren, kaas en 
vlees kopen.

Meer informatie

Het monumentale Hotel Parkzicht Eindhoven

https://www.thym.nl/


BELEVINGSARCHITECTUUR
Hoe blaas je leven in gebouwen en gebieden?

Wel eens nagedacht wie de mensen zijn die  
straks gebruik gaan maken van jouw toekomstige  
gebouw, project, park of publieke plek? Renee 
Scheepers onderzoekt wie deze mensen zijn en 
welke behoeftes zijn hebben. Zij vertelt ons over 
haar werk als ‘probleemarcheoloog’ op zoek naar 
de kern. 

Meer informatie

Aan de buurtbewoners hoe zij het Victoriapark in 2030 willen beleven

https://www.scheepersenrenee.nl/victoriapark


Renee Scheepers (Scheepers & Renee)
Toelichting Belevingsarchitectuur
Renee Scheepers is eigenaar van bureau 
Scheepers&Renee. Het bureau onderzoekt 
wie de mensen zijn die in toekomstige 
gebouwen   , parken of publieke plekken gaan 
leven en waar zij naar verlangen, met als 
doel de beleving te ontwerpen.

‘We vergeten in projecten bijna te kijken 
naar wie de mensen zijn die in onze pro-
jecten gaan wonen en hen te begrijpen. 
Daarom werk ik aan plekken die passen als 
een jas, die je verrassen, die je omarmen, 
die je gelukkiger en zelfs gezonder maken 
en waarin het leven het uitgangspunt is.’

https://www.scheepersenrenee.nl/belevingsarchitect


FIFTH
De plek waar al je zintuigen tot recht komen

We sluiten de excursie af met een borrel op een 
spetterende locatie. Op dit terrein werd in 1858 de 
eerste gasfabriek van Eindhoven geopend. Hier 
bevond zich voor zo’n 100 jaar de energiebron van 
Eindhoven. De gebouwen om ons heen zijn neer-
gezet door o.a. Philips en DAF in de karakteris-
tieke bakstenen fabrieksarchitectuur. Ze zijn nu 
cultuur-historisch erfgoed. In deze sfeer speelt de 
restauranteigenaar in op al onze zintuigen, om te 
voorzien in nog wat extra inspiratie die we mee-
nemen uit dit bezoek aan Eindhoven.

Meer informatie

De eerste gasfabriek van Eindhoven kwam in 1858 in productie

https://fifthnre.com/
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Anke Matijssen
M 06-16 97 42 69
Deerns 
Afdelingsmanager

Anneke Jongerius
M 06-51 09 32 28
AM
Stedenbouwkundige,
Gebiedsontwikkelaar

Astrid Boumans 
M 06-46 98 85 95
Turner & Townsend
Director Global 
Business

Carmen Dirkx
M 06-52 87 61 74
Urban design &  
architecture by Carmen
Architect, Interieur-
architect

tel:0031616974269
tel:0031651093228
tel:0031646988595
tel:0031652876174


Chantal van 
Tatenhove
M 06-41 19 57 07 
Kingspan Unidek 
Consultant /
(organisatie)adviseur

Claartje Rakestraw
M 06-22 07 49 50
Hogeschool van 
Amsterdam
Opleidingsmanager 
Built Environment

Carolien Oomes
M 06-22 51 86 07
Buitenom ontwerp 
openbare ruimte
partner / ontwerper

Corinne Schrauwen
M 06-26 05 08 00
Schrauwen Architecten 
Business Coach & 
Project Manager

tel:0031641195707 
tel:0031622074950
tel:0031622518607
tel:0031626050800


Heleen Geerligs
M 06-18 43 79 78
TU Delft
Projectleider Verhuizen 
& Inrichten

Dieuwerke Spaans
M 06-57 08 88 05
Havensteder
Projectleider ont-
wikkeling

Dorothee Pape
M 06-52 46 23 24
Studio Dorothee Pape
Ontwerper, Design-
strateeg

Helma Ubels
M 06-27 39 94 28
Dillenburg08
Jurist, advocaat, notaris

tel:0031618437978
tel:0031657088805
tel:0031652462324
tel:003127399428


Jacqueline Knudsen
M 06-48 24 16 66
Eisma Bouwmedia
Uitgever, redacteur, 
journalist redacteur 

Janet André
M 06-16 13 36 94
Arcadis
Senior Projectleider

Joosje van Geest
M 06-44 19 26 14
Van Geest Architectuur-
historie 
Architectuur Historicus

Joyce van Sprundel
M 06-42 50 93 18
TAK architecten
Architect, interieur-
architect

tel:0031648241666
tel:0031616133694
tel:0031644192614
tel:0031642509318


Judith Willemsen
M 06-52 55 35 36
Gemeente Nieuwegein 
Huisvestings- en Pro-
grammamanager

Katinka Fick
M 06-26 25 25 63
Atelier K
Architect, interieur-
architect

Lia de Bruijn
M 06-29 50 06 25
Lia de Bruyn Vastgoed
Projectontwikkelaar, 
vastgoedinvesteerder

Maartje Brand
M 06-53 75 02 28
Brandbeeld
Bouw- en vastgoed-
fotograaf

tel:0031652553536
tel:0031626252563
tel:0031629500625
tel:0031653750228


Maartje van den Berg
M 06-53 50 12 60
Blossom architecture
Architect, interieur-
architect, consultant 
circulaire economie 

Martine Muller
M 06-54 74 51 39
Muller & van Eys Archi-
tectuur & Omgeving
Architect, interieurar-
chitect

Miriam Dallinga
M 06-81 85 25 34
Miriam Dallinga
Architect, interieur-
architect

Monice Janson
M 06-10 73 82 04
Monice Janson ~  
typografisch ontwerp
Grafisch / typografisch 
ontwerper

tel:0031653501260
tel:0031654745139
tel:0031681852534
tel:0031610738204


Patricia Snel
M 06-54 36 80 60
Architektenkombinatie
Architect, interieur-
architect

Riëtte van der Werff
M 06-26 34 49 67
De Werff architectuur 
Architect, interieur-
architect

Sara Caris
M 06-40 72 03 29
Studio Caris
Architect, retail 
interieur architect 

Stanzi Winkel
M 06-53 30 01 85
Procap
Projectmanager en 
adviseur

tel:0031654368060
tel:0031626344967
tel:0031640720329
tel:0031653300185


Suzanne Groenewold-
Stengs
M 06-15 16 74 56
Rijksvastgoedbedrijf
Ambtenaar, Project-
manager 

Tanja van der Knoop
M 06-15 05 05 20
Green Value Creation
Conceptontwikkelaar, 
projectmanagement 
groene gebouwen & 
gebieden

tel:0031615167456
tel:0031615050520


WEL THUIS 
EN LEUK DAT JE ER BIJ WAS!
DE EXCURSIECOMMISSIE
MIRIAM, HELEEN, STANZI & DOROTHEE
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https://dorotheepape.com/

