XXL Discovery:

Graag willen we u meer vertellen over de ambitieuze

High tech industries feel at home on Brainport Avenue

plannen van Brainport Avenue. Bel ons om een afspraak
te maken, tel: 040 259 45 94 of stuur een mail naar
info@brainportavenue.com

www.brainportavenue.com

Brainport Avenue is een project van het Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven, de gemeenten Best, Son en Breugel, Eindhoven,
Waalre, Veldhoven en de Provincie Noord-Brabant.
Brainport Avenue is een gebiedsontwikkeling van nationale betekenis
en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Rijk.

Colofon
Januari 2011
Dit is een uitgave van Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.
Beeldmateriaal: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven,
Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten, HTCE, Aquabest,
Nebo Special Tooling, De Bever Architecten, Grand Café HTCE en
Berry de Jong. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd
en/of openbaar gemaakt mits de bron wordt vermeld.

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Programmabureau Brainport Avenue
Keizer Karel V Singel 8
5615 PE Eindhoven

The site, the link, the future.

XXL Discovery:

Brainport Avenue. De internationale etalage voor de kennis- en maakindustrie
De Brainport regio Zuidoost-Brabant is als kennisregio van grote economische betekenis voor Nederland.

Bent u op zoek naar een internationale locatie voor uw bedrijf? Wilt u kunnen vertrouwen op een sterk netwerk

Goed voor een kwart van de export, een derde van de private investeringen in R&D en de helft van alle patenten die

van bedrijven die dagelijks laten zien waar intensieve samenwerking toe leidt? Brainport Avenue is dé etalage

jaarlijks worden geregistreerd. Brainport wil in 2014 tot de top 3 behoren van toptechnologieregio’s in Europa.

van de regio. Tal van internationale namen op het gebied van high tech systems & materials laten hier zien wat

De belangrijkste weg ernaartoe ligt in de regio zelf. Letterlijk. Brainport Avenue.

ze in huis hebben. En er is ruimte voor nieuwe ambitieuze bedrijven en instellingen in de sector.

Een snelweg waarvan het gehele aangrenzende gebied, met steun van de nationale en lokale overheid, wordt getransfor
meerd tot een hoogwaardige en goed bereikbare vestigingslocatie voor kennisintensieve bedrijven, researchinstellingen
en de maakindustrie. Een gebied van 3.250 hectare dat vraagt om met lef te worden ontwikkeld.

Ontdek Brainport Avenue.

Maak samen de technologie
van morgen mogelijk
Brainport is een broedplaats voor innovatie en de thuisbasis
voor bedrijven, kennis- en researchinstellingen van
wereldklasse. Samen bedenken en maken zij de technologie
van morgen die bijdraagt aan een veilige, groene en
zorgzame samenleving en aan de duurzame economische
ontwikkeling van Nederland. Wie zich vestigt in het
Brainport Avenue-gebied maakt een vliegende start.
Het netwerk is er. Evenals de ambitie om samen met kop
en schouders uit te steken boven de rest van technologisch
Europa. De infrastructuur is op orde en wordt nog veel beter.
En misschien wel de belangrijkste factor: samenwerken
is in de regio al jaren de norm.

Uw innovatiekracht is meer dan welkom.

New Horizons:

Brainport Avenue:

Profiteer van wat er al is. Inventariseer wat er nog komt
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Exciting Numbers:
U wilt behalve mooie woorden over samenwerking
en ambities, vooral de harde feiten? Pratend over
Brainport Avenue valt het niet mee bescheiden te
blijven. De kracht van de regio etaleert zich glashelder
in de cijfers.
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Groot en met een groen gezicht
8

3
16
5
15
10
10

7

1

Ekkersrijt

2

Philips Healthcare Nederland

3

FEI Company

4

TUE

5

Brainport Innovatie Campus

6

Design Academy

7

Eindhoven Airport

8

Slowlane

9

HOV 1

10

HOV 2

11

High Tech Campus Eindhoven

12

Maxima Medisch Centrum

13

Health Technology Park

14

ASML

15

Internationale School (ISE)

16

A2

4
9
6

Aorta van de regio
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Brainport Avenue is een strategisch gelegen gebied van
3.250 ha dat voor een derde (1.140 ha) uit groen bestaat.
Tussen het groen is er ruimte voor:
• 1.100 ha bedrijventerrein;
• 325 ha campuslandschap nu, 465 ha straks;
• ruim 100 high tech bedrijven;
• Ruim 7.500 bèta-studenten aan de Technische
Universiteit Eindhoven, HBO- en MBO-instellingen;
• Brainport Avenue vormt letterlijk de toegangsweg
tot hoofdvestigingen van internationaal maatgevende
bedrijven met miljardenomzetten;
• 1.140 ha robuust groen en recreatiegebied, waarvan
700 ha nationaal landschap.

Brainport Avenue is een cruciale schakel in het rijks
wegennet en in de bereikbaarheid van de nationale
Mainports:
• Brainport Avenue verbindt vier snelwegen in zes
richtingen: Rotterdam (A58), Amsterdam – Maastricht/
Aken (A2), Nijmegen (A50) en Antwerpen – Venlo/
Ruhrgebied (A67);
• Direct aan Brainport Avenue: Eindhoven Airport.
Mede ontsloten door Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(HOV). Vliegverbindingen naar 41 bestemmingen;
• Voor ca. 735.000 inwoners van de regio is Brainport
Avenue een absolute levensader;
• Brainport Avenue heeft dagelijks circa 140.000
passanten.

De meeste patenten
Brainport is een broedplaats voor kennis en innovatie:
• De regio besteedt 8% van het Bruto Regionaal Product
aan R&D en is daarmee de enige regio in Nederland
(en één van de weinige in Europa) die de Europese
doelstelling van 3% haalt;
• Per dag ‘produceert’ Brainport gemiddeld vier
patenten. Dat is op jaarbasis meer dan de helft van
alle patentaanvragen in Nederland;
• Brainport is goed voor een kwart (25%) van de
Nederlandse export en een derde (35%) van de
private investeringen in research & development.

High Tech Campus
Eindhoven
Frans Schmetz, Managing Director

“De High Tech Campus Eindhoven hoort bij de 17%
grootste technologieparken ter wereld. Het is een mix van
op dit moment al zo’n 90 organisaties, 50 nationaliteiten
en 8000 technische talenten in een ‘open innovatie’
structuur. Optimale bereikbaarheid – ook internationaal –
en een prima aanbod als het gaat om wonen, cultuur en
(internationale) scholing in de nabije omgeving, maken
Brainport Avenue erg aantrekkelijk voor technisch talent.
Voor ‘slimme’ bedrijven zijn de komende jaren nog
voldoende vestigingsmogelijkheden in het Brainport
Avenue gebied en faciliteiten op de Campus beschikbaar.”

Wereldspelers die u graag
zien komen
Wat maakt een weg tot een avenue? Vooral grandeur en
grote namen. Met de ontwikkeling van het gebied werkt
Brainport Avenue de komende jaren hard aan uitstraling
en allure. De grote namen zijn er sinds jaar en dag.
O.a. Philips Healthcare, ASML, FEI Company, NXP, Navteq,
VION, High Tech Campus Eindhoven, TomTom en Neways
behoren op hun gebied tot de internationale top. Zij weten
zich verzekerd van een netwerk van hoog gespecialiseerde
toeleveranciers in de maakindustrie, waarbij de VDL-groep
de toon zet. Befaamde bedrijven en kennisinstituten hebben
graag buren van hetzelfde kaliber. Of relaties die de ambitie
hebben tot de meest toonaangevende high tech (maak)
bedrijven te behoren.

Famous Neighbours:

Hoeveel goede buren kunt u gebruiken?

Balanced plans:

Worldwide Experience:
De wereld is uw speelveld,
Brainport uw thuis
Elke ligging is centraal. Maar de afstanden tot andere
belangrijke economische en technologische regio’s
leveren het echte bewijs voor een gunstige positie van
een gebied. Brainport Avenue ligt even dicht bij de
Randstad als bij het Ruhrgebied en de Vlaamse Ruit.

High Tech Campus Eindhoven (103 ha): voormalig Philips-NatLab-terrein.
Getransformeerd tot het schoolvoorbeeld van open innovatie. Hier werken
op dit moment al meer dan 90 bedrijven en zo’n 8.000 onderzoekers,
productontwikkelaars en ondernemers intensief samen aan de ontwikkeling
van high tech systemen en producten die het leven veraangenamen,
verlengen en interessanter maken.
Brainport Innovatie Campus (75 ha): onderdeel van de ambitieuze
gebiedsontwikkeling Landelijk Strijp. Een nieuwe, toekomstgerichte en
duurzame locatie bestemd voor de open supply chain van mechatronica
bedrijven, kleinere systeembedrijven en specialistische kennis
toeleveranciers. Bij uitstek geschikt voor samenwerking en open
innovatie.

Als alle continenten samen het speelveld vormen, wordt
het voor elke regio lastig om een centrale ligging te
claimen. In de Brainport regio komt u echter wel de hele
wereld tegen: briljante wetenschappers, gedreven
researchers en de meest creatieve ondernemers uit alle
windstreken. Ze voelen zich thuis in Brainport Avenue.
Ze vinden hier alle faciliteiten die hun werk tot een
enerverende bezigheid maakt. En ze hebben ontdekt
dat Brainport alles te bieden heeft wat je van een
internationale kennisregio mag verwachten.
De kenniswerkers willen een internationale school voor
hun kinderen. Net als goede verbindingen naar
vrienden en familie. Spraakmakende musea. Natuur.
Volwaardige golfbanen in het groen. Evenementen met
internationale uitstraling. Het is er allemaal.

Internationale oriëntatie is de norm.
Health Technology Park (18 ha): nieuwe, duurzame locatie bij het
Máxima Medisch Centrum. Broedplaats voor zorginnovatie en
medische technologie. Alle ruimte voor bedrijven en kennis- en
onderwijsinstituten die via open innovatie de gezondheidszorg
nog beter willen maken.

PANalytical
Maarten van Andel, Director X-ray
Tubes PANalytical

“De hoogwaardige technologie in de regio maakt
Brainport Avenue tot een place-to-be. Het open
karakter van deze regio is uniek. Industrie en
toeleveranciers zijn van oorsprong vaak Philips
of hieraan gerelateerd. Vanuit deze historie hebben
de nieuwe bedrijven een eigen koers, visie en markt
ontwikkeld. Dit geeft nieuw elan met een sterke focus
in een kennisregio van topniveau. Het is dan ook niet

Woonboulevard Ekkersrijt (20 ha bruto): gelegen op
Science Park Eindhoven. Uitbreiding en transformatie tot
een hoogwaardig home and living center.

verwonderlijk dat samenwerking, co-engineering en
T-Best: nieuw te ontwikkelen leisure and shopping center
(6,5 ha). Nu al een bruisend sport- en recreatiegebied.
Straks gecompleteerd door brandstores en congresfaciliteiten.

i-Park: stedelijk knooppunt met transferium en
overkluizing van Brainport Avenue (15 ha).

open innovatie zich juist hier succesvol en snel
ontwikkelen.”

Open innovatie. Altijd bereid om
samen de wereld te verrassen
Binnen Brainport Avenue heerst een klimaat van open
innovatie; samenwerking is dé succesfactor.
Bedrijven, overheden, kennis-, design- en onderzoeks
instellingen en overheden ontwikkelen samen de producten
en technologieën van morgen. Allerlei partijen slaan de
handen ineen om tot slimme uitvindingen te komen.
Een groot bedrijf als Philips Healthcare werkt bijvoorbeeld
samen met de Technische Universiteit Eindhoven, het
Máxima Medisch Centrum en tientallen MKB-bedrijven.
Deze samenwerking is uniek, maar niet exclusief;
alle toonaangevende bedrijven in de regio vertrouwen
op hun partners in het netwerk.

Meeting Place:

Ontmoet vandaag uw partners van morgen.

Vital Green:
Leven is meer dan werken
In het Brainport Avenue gebied wordt zichtbaar hoe
een hoge concentratie van high tech kennis- en
maakbedrijven prima samengaat met een prettige,
duurzame omgeving. Er is ruimte om na te denken,
te experimenteren en elkaar te inspireren.
Dat kan in alle rust op de groene campussen.
Naast hoogwaardige woongebieden in het groen
completeren de vele recreatiemogelijkheden
(golfbanen, Aquabest, grote stadsparken, robuuste
natuur, fietsroutes etc.) het beeld van een regio die
goed zorgt voor haar inwoners.

ASML
Henk Scheepers,
Senior Vice President Quality and
Process Improvement ASML

“Brainport Avenue is in mijn optiek een fantastische
landingsplaats voor bedrijven van ‘buiten’.
We beschikken hier over een uniek netwerkmodel.

Eindhoven, design- en lichtstad
Eindhoven als centrumstad van de regio heeft een
naam hoog te houden op het gebied van design.
De Dutch Design Week en Glow zijn inmiddels
internationaal bekend. Met als spin off
vernieuwende, soms provocerende, maar altijd
verrassende kunst- en lichtobjecten die niet
beperkt blijven tot het stedelijk gebied.
Brainport Avenue krijgt ook in dat opzicht
een belangrijke etalagefunctie.

Er valt nog zo veel te ontdekken.

De ambities van Brainport Avenue reiken verder.
Nieuwe energieneutrale gebouwen gaan straks op
in het landschap en zijn gemaakt van duurzame
materialen. Het cradle to cradle-principe zal steeds
vaker worden toegepast. Bij de ontwikkeling van het
gebied is voorzien in een Slowlane, een ruim
vrijliggend fietspad zonder stoplichten in een
gezonde, groene ecologische zone. Het pad van
32 km verbindt de campussen, de luchthaven, het
centrum van de stad en de diverse bedrijven
terreinen met elkaar.

Werknemers, werkgevers, bedrijven, overheden,
scholen en intermediaire instellingen werken
enthousiast en vooral ‘open’ samen om de economie
en de aantrekkelijkheid van onze regio doorlopend
te verbeteren. Samen investeren en leren van elkaar
zit in het DNA van de regio. Dat maakt Brainport
Avenue tot een toplocatie. Immers als je kunt delen
kun je zeker vermenigvuldigen. Dit is één van de
succesfactoren van ASML.”

Brainport Avenue biedt:
Open innovatie

 Buren die toonaangevend zijn in de
high tech kennis- en maakindustrie

 Groot aanbod aan recreatieve- en
culturele mogelijkheden in de omgeving

 Groene, duurzame woonen werkomgeving

 Concentratie van kennis-,
design- en onderzoeksinstituten

 Internationale oriëntatie

 Inspirerende ontmoetingsplaatsen
voor zakelijk en privé gebruik

 Alle ruimte voor uw ambities

 Perfecte bereikbaarheid

