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Eindhoven groeit razendsnel dankzij de combinatie van hightech maakindustrie en een levendige designsector. De
tweedaagse excursie in het prachtige nazomerweekend van 24 en 25 september bood Bouwnetwerkers ruim
gelegenheid om kennis te maken met nieuwe en toekomstige ontwikkelingen in de lichtstad en om te netwerken.

Vrijdagochtend vroeg verzamelden we in Hotel Mariënhage/Domusdela. Na een coronacheck en koffie fietsten we
naar het Student Hotel, de eerste hoge toren in het stationsgebied en kregen daar toelichtingen van  Frank Werner
(directeur KCAP) en Ronald Reijnen (stadsontwikkelaar Gemeente Eindhoven) op het plan voor de spoorzone:
Internationale Knoop XL. Daar komen ca. 7.000 woningen in torens van 70 tot 150m hoog. De openbare ruimte
 wordt aangepakt, met minder ruimte voor de auto en meer voor de Dommel, groen, fietsers, voetgangers en OV. De
toelichting ging al wandelend door in twee groepen. Op diverse plekken rond station Eindhoven konden we via een
app ook vast rondkijken in de toekomst.

In het stationsgebouw van architect Koen van der Gaast uit 1956 kregen we een rondleiding door Stefanie Weser
(TAK architecten) die het gebouw in 2017 restaureerde. Latere toevoegingen zijn hierbij weer verwijderd en het
gebouw straalt weer als vlak na de oplevering.

Op de fiets naar het circulaire horecapaviljoen KEVN, gerealiseerd naar ontwerp van Superuse als onderdeel van een
transformatie van een schoolgebouw uit 1930. Woningcorporatie St. Trudo verbouwde het tot culturele broedplaats
als aanjager voor de upgrading van Woensel-West. Voor meer dan 80% bestaat het paviljoen uit secundaire
materialen, zoals houten spanten uit een kippenschuur, stelconplaten en HEA 300 balken afkomstig van een project
van Trudo op Strijp-S. Na een toelichtingen door opdrachtgever Willem Zaat (Trudo) en uitvoerder Tiny Verberne
(Verberne Projecten) genoten we een heerlijke lunch bij KEVN.

Vandaar was het kort fietsen naar Strijp-S, waar Chantal van Tatenhoven (Kingspan) ons vertelde over het project
Haasje Over, ook van Trudo. Deze woontoren met 137 sociale huurappartementen heeft een brug naar het dakterras
van gebouw Anton, dat overigens niet toegankelijk is voor de bewoners van Haasje Over. Het ‘Haasje’ is een
tweelaags bruggebouw met 48 maisonnettewoningen rond een galerij, dat zich over de bestaande skatehal uitstrekt.

Het laatste project van de vrijdag is Milestone, vijf huizen die zijn samengesteld uit 3D geprinte onderdelen van
beton. Het eerste huis is in 120 uur geprint en heeft muren van wel 1 meter dik. De eerste bewoners zitten er sinds
april in en zijn dik tevreden. Bij en in het huis vertelde architect Jelle Houben (Houben/Van Mierlo) over zijn ontwerp
voor dit huis en de volgende vier. Woning 2 en 3 worden nu iets verderop geprint, bij Saint-Gobain Weber Beamix.
Daar liet 3D projectmanager Peter Paul Cornelissen ons de printstraten zien en de binnenkant van de dikke muren
van Milestone. Ook variaties in textuur en kleur waren te zien in de printfabriek.

Tijd voor een borrel, en wel op een bijzondere locatie: Echt Welschap, de monumentale vertrekhal van het oude
vliegveld van Eindhoven. Na een flinke fietstocht terug naar het centrum en een opfrisser in het hotel, verzamelden
we weer aan het gezellige  Wilhelminaplein. Na een heerlijk diner in de Gaper streken enkelen nog neer op een van de
terrassen.



Na een prima nachtrust en ontbijt in Hotel Mariënhage stond zaterdagochtend een rondleiding op het programma
door DomusDela, zoals het complex nu heet en waarin ons hotel is gevestigd. Het voormalige Augustijnerklooster
met internaat is getransformeerd tot hotel, uitvaart- en zalencentrum en restaurant. Architecten Thorsten Schneider
en Bert Dirrix van Diederendirrix zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en gaven ons een bevlogen rondleiding door
het complex met onder andere een kerk, kapel, een refter en een nieuwe ‘neutrale’ knoop met receptie en foyer als
verbinding tussen de gebouwen en buitenruimtes.

Daarna weer op stap door de binnenstad van Eindhoven onder leiding van een echte Eindhovense die ons de historie
van de stad uit de doeken deed: over de oorsprong van de stad, het Philips-imperium, de twee bombardementen en
de wederopbouw. Aan het einde hiervan streken we neer in restaurant Thym voor een lunch, gevolgd door een
wandeling richting de gasfabriek.

Dit NRE-terrein (NRE staat voor Nutsbedrijven Regio Eindhoven) is nu een levendige, creatieve stadsbuurt met
boeiende ruimtes van verschillende schaal en vorm. Een geslaagde combinatie van oud en nieuw en van industrieel
met groen. Een van de aanjagers van de ontwikkeling van het gebied, belevingsontwerper Renee Scheepers
(Scheepers & Renee), zoekt als probleemarcheoloog, laagje voor laagje, naar de kern van de wensen van mensen
m.b.t. hun woon- en werkomgeving. Renee ontving ons in haar bedrijf voor een inleiding over haar werk en het
gebied. Aansluitend voerde ze ons langs diverse gebouwen en pleintjes naar het voormalige kantoorgebouw van de
gasfabriek, dat door een woongroep is herontwikkeld.

Afsluiter van deze prima georganiseerde en inspirerende excursie was een borrel op het terras van Fifth NRE, een
hippe jazzclub in de voormalige gasfabriek.

Organisatie: Dorothee, Heleen, Miriam en Stanzi
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