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Voorwoord

brainport avenue cafe

Geachte lezer,
Wij kijken tevreden terug op een bewogen jaar met
Brainport Avenue. Ondanks de economische crisis en
bezuinigingen bij de overheid zijn we er in geslaagd om de
dynamiek in het gebied vast te houden. Er zijn concrete
afspraken gemaakt over infrastructurele projecten en het
bedrijfsleven heeft flink anticyclisch geïnvesteerd. Niet
alleen in nieuwe cleanrooms maar ook in de bouw van hotels
en (woon)winkels. Brainport Avenue gaat immers niet alleen
over de hightech industrie maar ook over voorzieningen.
Zoals gezegd waren er nogal wat ontwikkelingen in 2012. Wij
werden geconfronteerd met een verzoek van het rijk om 10
miljoen euro van de beschikbaar gestelde rijksbijdrage in te
zetten voor het voortbestaan van het onderzoeksinstituut
‘Holst Centre’. Omdat betreffend onderzoeksinstituut van
levensbelang is voor Brainport, hebben we gezamenlijk
ingestemd met het verzoek. Dat ging echter wel ten koste
van de beoogde aanleg van een ‘Parkplateau’ over de A2.
Hiervoor in de plaats komt er nu een langzaam verkeersbrug
en wordt er extra geïnvesteerd in de groenstructuur en het
recreatieve netwerk van Landelijk Strijp. Wij zijn tevreden
met het bereikte resultaat. Het onderzoeksinstituut Holst is
gered en er is een waardige alternatief voor het Parkplateau
ontwikkeld.
Nog niet bijgekomen van deze forse uitdaging, werden we
aangenaam verrast door een nieuwe uitdaging. In het
BOMIRT van november 2012 hebben we in overleg met de
Minister van Infrastructuur en Milieu afgesproken dat er een
zogenaamd MIRT onderzoek zal worden uitgevoerd naar
Brainport Avenue. Aanleiding voor dit onderzoek is de
sterke ontwikkeling van Eindhoven Airport, de Brainport

stuurgroep brainport avenue
vlnr: mary fiers, nicole ramaekers, hans gaillard,
paul gondrie, ger zimmermann, ton bonouvrié

Innovatie Campus en een mogelijk nieuw IC station. Het rijk
onderkent dat hier sprake is van een nationaal belang en wil
graag weten welke ruimtelijke maatregelen nodig zijn om
Brainport Avenue ook na 2020 te ontwikkelen tot een
internationale toplocatie voor de hightech industrie. Het
onderzoek zal nieuwe vragen, uitdagingen en kansen met
zich mee brengen en er zeker toe leiden dat Brainport
Avenue op de kaart blijft staan.
Op lokaal niveau hebben ook onze gemeenten niet stil
gezeten. Ze zijn doorgegaan met de planvoorbereiding.
De realisatie van een aantal projecten is flink dichterbij
gekomen door ondertekening van de Prestatieafspraken
voor de Slowlane, de aansluiting op de A67 en de noordelijke
aansluiting op de A2.
Ook komend jaar gaan wij onverminderd door met de
ontwikkeling van Brainport Avenue. In het verschiet liggen
de realisatie van de eerste ‘PCBoom’ bij Ekkersrijt en de
eerste ‘Brainmarker’ bij Van der Valk. Beide landmarks zullen
hun stempel op het gebied drukken. Bovendien gaan we
door met het organiseren van de netwerkcafés. Deze worden
druk bezocht door het bedrijfsleven. De combinatie van een
inhoudelijke presentatie, een rondleiding door het bedrijf en
een afsluitende netwerkborrel blijkt succesvol.
Ook in 2013 rekenen wij op een brede betrokkenheid en
blijvende inzet van overheid, bedrijfsleven en
kennisinstellingen. Uw vragen, opmerkingen en suggesties
zijn van harte welkom.
De Stuurgroep Brainport Avenue
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inleiding

ASML

Afgelopen jaar is wederom hard gewerkt aan de ontwikkeling van Brainport Avenue. Dit jaarverslag geeft weer wat
er in 2012 allemaal bereikt is. De overkoepelende thema’s van Brainport Avenue komen aan bod, evenals de door
gemeenten te ontwikkelen deelprojecten en de financiële huishouding van het project en Programmabureau.

De Brainport regio Zuidoost-Brabant is als kennisregio van
grote economische betekenis voor Nederland. Brainport is
goed voor een kwart (25%) van de Nederlandse export, een
derde (35%) van de private investeringen in research &
development en de helft (50%) van de patenten komt hier
vandaan. In 2011 is Brainport door het Intelligent Community
Forum benoemd tot de slimste regio van de wereld. Dwars
door deze toptechnologie regio loopt Brainport Avenue.
Brainport Avenue is het gebied aan beide zijden van de
snelweg om Eindhoven, tussen knooppunt Ekkersweijer en
knooppunt Leenderheide. Dit gebied vertegenwoordigt een
groot deel van de Nederlandse kennisindustrie. De
doorontwikkeling van dit gebied tot een internationaal
toonaangevende vestigingslocatie voor kennisintensieve
bedrijven en dé etalage van Brainport is van groot belang
voor de Nederlandse economie. Dit belang is bevestigd in de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR).
De cofinanciering van het rijk, ad. € 65 mln uit het Nota
Ruimte budget, in deze gebiedsontwikkeling is gekoppeld
aan zogenaamde ‘kwaliteitsdragers’. Deze kwaliteitsdragers
zijn bedoeld om de locatieontwikkeling bij gemeenten te
faciliteren.

De kwaliteitsdragers zijn:
• Het Groen Raamwerk Landelijk Strijp, voorheen het
Parkplateau: belangrijke schakel in de verbinding van
Landelijk Strijp naar Nationaal landschap het Groene
Woud. Medio 2012 is besloten om het oorspronkelijke idee
van een Parkplateau in te ruilen voor een iconische
langzaam verkeersbrug over de A2 en extra investeringen
in het groen recreatief netwerk van Landelijk Strijp
(Groene Corridor, Stadswoud en Mozaïek Noord);
• Noordelijke aansluiting A2: belangrijk voor de ontsluiting
van de beoogde Brainport Innovatie Campus en de
doorontwikkeling van Eindhoven Airport;
• Aansluiting A67 Veldhoven West: belangrijk voor de
bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run en het
complex van ASML en MMC in het bijzonder;
• Slowlane (conflictvrij snelfietspad en ecologische
verbinding): belangrijke fysieke en duurzame koppeling
van de economische hotspots in Brainport Avenue;
• Veldhoven De Run: herontwikkeling van bedrijventerrein
De Run tot een hoogwaardige entree van Brainport.
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programmabureau vlnr: Kristy Gilsing, Jean van Zeeland, Joni Braas,
Anouk Jonkman en Helma Smolders.

Om de ontwikkeling van Brainport Avenue in goede banen
te leiden is sterke regie en coördinatie noodzakelijk. Er zijn
immers veel partijen betrokken bij deze grootschalige
gebiedsontwikkeling. De ontwikkeling van Brainport Avenue
is een gezamenlijk belang van de gemeenten Best,
Eindhoven, Son en Breugel, Veldhoven, Waalre, het SRE en
de Provincie Noord-Brabant. De samenwerkende partijen
zijn verenigd in de Stuurgroep Brainport Avenue.
De Stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het programma
en de daarbij behorende kwaliteit van Brainport Avenue en
neemt hiervoor besluiten.
De Stuurgroep wordt ondersteund door een
Programmabureau, dat is ingericht door en ondergebracht
bij het SRE. Het SRE is de formele rechtspersoon en zal
namens de Stuurgroep formeel-juridisch de rijksbijdrage
ontvangen en beheren. Het Programmabureau stimuleert en
bewaakt de realisatie van de kwaliteitsdragers en
coördineert de realisatie van de ‘Slowlane’. Daarnaast is het
Programmabureau verantwoordelijk voor de realisatie van
vier overkoepelende thema’s:
•	Communicatie: bekendheid, betrokkenheid en positieve
associaties bij Brainport Avenue is essentieel voor het
slagen van deze grootschalige gebiedsontwikkeling;
•	Kunst en licht: door middel van kunst en licht kan op een
relatief eenvoudige en goedkope manier de beeldvorming
van Brainport Avenue drastisch verbeteren;
•	Ruimtelijke kwaliteit: het behoud van hoogwaardige
kwaliteit is belangrijk voor de uitstraling en de
waardeontwikkeling van het gebied op lange termijn;

•	Duurzaamheid en Cradle to Cradle (C2C): het inzetten op
het toevoegen van waarde aan het gebied is van groot
belang voor de uitstraling, imago en toekomstwaarde.
Het Programmabureau wordt versterkt met een
onafhankelijk kwaliteitsteam. Het onafhankelijk
kwaliteitsteam bestaat uit drie deskundigen en heeft tot
doel de ruimtelijke kwaliteit van de verdere ruimtelijke
uitwerking te borgen.
De meest centrale positie in de uitvoering van het project is
weggelegd voor de projectgroep. De projectgroep is de
stuwende kracht achter het project en adviseert de
Stuurgroep over gevraagde besluitvorming. De projectgroep
toetst de kwaliteit van de resultaten en ieder projectgroeplid
is verantwoordelijk voor de inzet van en binnen de eigen
organisatie. Ze zijn de interne procesmanagers en
aanspreekpunten voor het Programmabureau.
De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de
ontwikkeling, uitvoering en exploitatie van de deellocaties.
Gemeenten rapporteren periodiek over de programmatische
voortgang aan het programmabureau. Hierbij wordt zoveel
als mogelijk aangesloten bij de reguliere gemeentelijke
planning en controlcyclus.
In de nu volgende hoofdstukken wordt een overzicht
geboden van de bereikte resultaten in 2012.
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Kempenbaan

De Run Veldhoven
De Run is een van de bedrijvenlocaties aan Brainport Avenue.
De Run is een bedrijvenlocatie van bovenregionaal belang aan
de Brainport Avenue. Hier is ruimte voor hightech bedrijven,
zoals ASML en Health Technology Park. Om de ontwikkelingen
van de gevestigde bedrijven en nieuw te vestigen bedrijven te
faciliteren, werkt de gemeente Veldhoven samen met BOM
Bedrijfslocaties en het bedrijfsleven aan het toekomstbestendig
maken van het bedrijventerrein. Bereikbaarheid en
aantrekkelijkheid zijn hierbij de sleutelwoorden.
Ontwikkelingen 2012
Reconstructie Kempenbaan:
Op 26 juni 2012 heeft de Gemeenteraad van Veldhoven
ingestemd met het aanvragen van een subsidie van € 8,4
miljoen binnen het Beter Benutten programma. Op 29 juni
2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu
ingestemd met de aanvraag, waarmee Veldhoven definitief
een bijdrage van €8,4 miljoen ontvangt van het Rijk voor de
reconstructie van het middendeel van de Kempenbaan.
In 2012 is het Verkeerskundig Ontwerp (VO) van de
Kempenbaan (aansluiting N2 tot viaduct over de A67)
afgerond. Medio 2012 is gestart met het opstellen van het
Definitief Ontwerp (DO) van het middendeel van de
Kempenbaan. Het DO is de technische uitwerking van het
VO, waarin aspecten als waterhuishouding, kabels en
leidingen en groen aan bod komen. Het DO wordt op zeer
korte termijn opgeleverd. Het DO voor het westelijk deel
van de Kempenbaan zal in samenhang met de aansluiting op
de A67 opgesteld worden.

In het vierde kwartaal van 2012 is gestart met een studie naar
de verkeersafwisseling rond de aansluiting van de N2 en de
Provincialenweg op de Kempenbaan. Uit deze studie volgen
maatregelen aan de kruispunten met de N2 en
Provincialenweg. De resultaten worden binnenkort verwacht.
Het Ontwerp-bestemmingsplan Kempenbaan Oost (valt ook
Kempenbaan Midden onder) heeft afgelopen december ter
inzage gelegen en wordt naar verwachting in maart ter
vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
In 2013 worden de benodigde gronden verworven, wordt het
DO van de Kempenbaan Midden uitgewerkt tot bestek en
zal de aanbesteding van de uitvoering op de planning staan.
Naar verwachting zal eind 2013 de schop de grond ingaan.
Vooruitlopend op de aanpassingen aan de Kempenbaan is
een aantal Quickwins uitgevoerd (aanleg bushalte en het
verlengen van twee opstelstroken voor afslaand verkeer)
Aansluiting A67
De gemeente doorloopt een vrijwillige Mer procedure
voor de aansluiting op de A67. Op 23 oktober 2012 heeft
het College van B&W ingestemd met de zuidvariant als
voorkeursalternatief. Daarbij worden de toekomstige
Zilverbaan, N69 en de Kempenbaan ten zuiden van de A67
met elkaar verbonden (kaartje). De MER is afgerond en
wordt op korte termijn vrijgegeven voor inspraak.
Eind 2012 is gestart met het Verkeerskundig Ontwerp voor
de aansluiting, op basis van het voorkeursalternatief. Dit
wordt in het eerste kwartaal van 2013 afgerond.
In 2013 staan verder het Definitief Ontwerp en
bestemmingsplan voor de aansluiting A67 en Kempenbaan
West op de planning.
11

kwaliteitsdragers

kademuur de gender
asml

Kademuur de Gender
Het project Opwaardering De Gender is één van de projecten
uit het Masterplan De Run. Het project heeft tot doel de
kwaliteit van bedrijventerrein De Run te verbeteren en ruimte
te creëren waar werknemers op De Run tijdens de lunch
kunnen verblijven. Het opwaarderen van stadsbeek De
Gender brengt de waterloop en het groen meer in het zicht.
Het groen wordt aantrekkelijker en het geheel wordt
gecompleteerd met een kademuur aan de noordzijde van De
Gender. Op de kademuur worden zonnepanelen bevestigd,
waardoor het geheel een hightech uitstraling krijgt. Het
project levert door de uitstraling en de groene aankleding
een bijdrage aan de revitalisering van het bedrijventerrein De
Run. In 2012 is gestart met de bouw van de kademuur. De
kademuur zal in het voorjaar van 2013 worden opgeleverd.
Vervolgens worden de zonnepanelen er op geplaatst en
wordt het park aangelegd. Volgens planning wordt het
project eind 2013 opgeleverd en kunnen in 2014 de
werknemers van de bedrijven op De Run hier lunchwandelen.
Runport A2
Het project Runport A2 maakt ook onderdeel uit van
Masterplan De Run. In dit project wordt samengewerkt met
Brainport Development, BOM Bedrijfslocaties en het
bedrijfsleven. Partijen hebben de ambitie om het plangebied
Runport A2 te transformeren naar een hoogwaardige entree
van bedrijventerrein aan Brainport Avenue. Voor het gehele
gebied De Run 1000 en De Run 2000 wordt gewerkt aan
een stedenbouwkundig plan, de aanpak van kansen voor
herstructurering en het oplossen van leegstand. De
reconstructie van de Kempenbaan en bereikbaarheid maakt
hier een belangrijk onderdeel van uit.

ASML
ASML is een dynamisch bedrijf die ook binnen de huidige
economische setting in staat is om te groeien. De
gemeente faciliteert deze ontwikkeling door middel van
het in procedure brengen van een bestemmingsplan.
Health Technology Park (HTP)
De ontwikkeling van het Health Technology Park naast het
MMC wordt door de gemeente nauwgezet gevolgd.
Beleidsmatig wordt deze ontwikkeling mogelijk gemaakt
en de gemeente zal de ontwikkelaar faciliteren bij de
uitwerking van dit park voor Medische Technology.

Landelijk Strijp
Landelijk Strijp is een innovatieve vestigingsplaats voor high
tech bedrijven in een aantrekkelijk parkachtig gebied, waar
volop ruimte is voor het publiek om te recreëren. Het jaar 2012
stond in het teken van de voorbereiding van deze omvangrijke
en complexe gebiedsontwikkeling, een onderdeel van Brainport
Avenue.
Brainport Innovatie Campus
Landelijk Strijp moet een rol gaan spelen op wereldniveau,
met de Brainport Innovatie Campus als grote motor. Het
wordt de thuishaven van de toeleverende bedrijven in de
Brainport-keten, namelijk open supplychain van
mechatronicabedrijven, kleinere systeembedrijven en
specialistische kennistoeleveranciers. Deze bedrijven in de
maakindustrie gaan door open innovatie en kennisdeling
nauw met elkaar samenwerken. De ambitie is om door
samenwerking en concentratie een campus van

campus Internationale school eindhoven

groen raamwerk

wereldniveau te creëren. Een business case voor de eerste
fase van de Brainport Innovation Campus (BIC) is in
voorbereiding. Daarin worden zowel programma als
financiën gepresenteerd.
Groen raamwerk
Landelijk Strijp vormt letterlijk de verbinding tussen de
stad Eindhoven en Het Nationaal Landschap Het Groene
Woud. Deze natuurlijke verbinding wordt onder de
noemer ‘Groen raamwerk’ versterkt. Het resultaat? Een
stadspark voor alle Eindhovenaren en een inspirerende
werkomgeving voor medewerkers van de Brainport
Innovatie Campus. Het uitgangspunt hierin is het
behouden en uitbouwen van het bestaande groen. In de
Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp en de Drieluik Landelijk
Strijp is het bovenstaande uitgewerkt. In 2012 lag de focus
op de concrete uitwerking van projecten in het Groene
Raamwerk.
Bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid is zeer belangrijk voor de
internationale verbindingen van Brainport. Voor de
ontwikkeling van Landelijk Strijp en Eindhoven Airport
moet de bereikbaarheid nu en in de toekomst
gewaarborgd zijn. In overleg met buurgemeenten, de
regio en Rijkswaterstaat is het bereikbaarheidsplan
Eindhoven Airport/Landelijk Strijp opgesteld met een
pakket aan maatregelen. Bestaande infrastructuur wordt
beter benut of verbeterd, nieuwe infrastructuur aangelegd
en het openbaar vervoer geoptimaliseerd. Het ministerie
van Infrastructuur en Milieu heeft inmiddels medegedeeld
dat de nieuwe aansluiting A2/Eindhoven Airport kan

worden gerealiseerd.
In 2012 lag de focus onder andere bij het actief zoeken
naar risicodragende participatie vanuit andere overheden
en het bedrijfsleven. Er is in het voorbije jaar gezamenlijk
met het ministerie van I&M gewerkt aan de preverkenning
A58. In 2013 wordt duidelijk of kan worden gestart met de
verkenning A58. De landzijdige bereikbaarheid van
Eindhoven Airport maakt onderdeel uit van deze
verkenning. Tevens is het verkennend onderzoek naar
alternatieven voor duurzame landzijdige HOV-ontsluiting
in 2012 afgerond, waarbij de haalbaarheid van een nieuw
station Eindhoven Airport in relatie tot HOV alternatieven
is onderzocht.
Campus Internationale School Eindhoven
Na jaren van voorbereiding, vierden we in maart 2012 de
start van de bouw van de Campus Internationale School
Eindhoven. Die wordt gerealiseerd in de voormalige De
Constant Rebecque Kazerne aan de Oirschotsedijk. De
Campus biedt meer dan alleen internationaal basis- en
voortgezet onderwijs. De ISE doet tevens dienst als
ontmoetingsplaats voor internationale gezinnen. Het is
voor Brainport als toptechnologieregio noodzakelijk
voldoende kenniswerkers aan te trekken en te behouden.
Door de realisatie van de Campus Internationale School
Eindhoven wordt de regio Eindhoven nog aantrekkelijker
als vestigingsplaats .

13

SON&BREUGEL

BEST

SCIENCE
PARK
PHILIPS
MEDICAL

OIRSCHOT

NUENEN
BRAINPORT
INNOVATION
CAMPUS

EINDHOVEN

EERSEL

TU/e

VELDHOVEN

HIGH TECH
CAMPUS

GELDROP MIERLO
ASML/MMC

WAALRE

HEEZE LEENDE

kwaliteitsdragers

Logo SLOWLANE

Artist impression

Slowlane
De Slowlane is het fysieke verbindende project van Brainport
Avenue. Het is naast de nieuwe A2 de schakel tussen de
economische toplocaties in Brainport Eindhoven.
Het hart van het project Slowlane is een conflictvrij
snelfietspad dat de economische toplocaties van Brainport
Avenue verbindt. In 2012 zijn belangrijke stappen gezet in
de verdere uitwerking en concretisering van het project.
Zo heeft de gemeente Son en Breugel een definitief tracé
vastgesteld, waarmee het tracé compleet is én hebben de
betrokken gemeenten in november de prestatieafspraak
Slowlane ondertekend.
Naast verbindende schakel is de Slowlane ook een
belangrijke imagodrager van Brainport Avenue. Om deze
ruimtelijke component verder vorm te geven is in 2011 een
‘Handboek Slowlane’ opgesteld. Het Handboek geeft een
heldere, gedeelde visie op de opgave en gaat in op de
uitstraling en bouwstenen van de Slowlane. In 2012 zijn
een aantal aspecten uit het Handboek nader uitgewerkt en
geconcretiseerd. Het gaat daarbij om elementen als kleur,
breedte, randelementen, verlichting, logo en materialisering.
Als resultaat van een serie workshops is in de zomer de
teststrook Slowlane aangelegd, waarop een aantal
elementen in de praktijk zijn uitgewerkt. Op basis van
de teststrook en de resultaten uit de workshops zijn
definitieve keuzes gemaakt over de uitstraling van de
Slowlane. Deze zijn opgenomen in de Aanvulling
Handboek Slowlane.

Dommeldal Waalre
Naast het snelfietspad als hart van het project maakt de
ontwikkeling van het Dommeldal in Eindhoven en Waalre
een apart onderdeel uit van de Slowlane. Dit project
onderdeel heeft een ander karakter. De focus ligt hier op
de ontwikkeling van natuur en recreatie rond de A2 en de
Dommel. Ook zal de Slowlane hier een aanhaking moeten
krijgen op het aangrenzende buitengebied (uitlopers van
de stad). Teneinde dit te realiseren zullen gronden moeten
worden aangekocht. Uitgangspunt hierbij is dat middels
uitkoop c.q. verplaatsing van een agrarisch bedrijf in het
gebied de overgebleven agrarische bedrijven een beter
toekomstperspectief krijgen na een kavelruil, en de
beoogde gronden beschikbaar komen voor natuur
ontwikkeling. De gemeente Eindhoven, gemeente Waalre
en Brabant Water hebben een intentieovereenkomst over
gesloten inzake aanpak en financiering. Tevens is onder
leiding van het Dienst Landelijk Gebied een start gemaakt
met de aankoopgesprekken. Naar verwachting kan binnen
enkele jaren definitief over de gronden worden beschikt en
kan worden gestart met de realisatie van de nieuwe natuur.
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ekkersrijt

aquabest

T-Best
De ontwikkeling van T-Best is tot 2020 grotendeels ‘on hold’
gezet door de regionale portefeuillehouders. Het betreft hier
het deel van de Rode Ladder tussen de Eindhovenseweg-Zuid
en A2. Tegelijkertijd heeft hotelketen Van Der Valk interesse
getoond in de ontwikkeling van een congreshotel in het gebied
aan de andere zijde van de Eindhovenseweg-Zuid. Het college
heeft een positieve grondhouding ten aanzien van deze
ontwikkeling uitgesproken. De initiatiefnemer is de mogelijkheden
nader aan het onderzoeken. Wij hopen dat dit in 2013 tot
vervolgstappen leidt.
Ook voor een tweede locatie die niet onder de aanhouding
valt worden plannen ontwikkeld. Beleggingsmaatschappij
De Mispelaar legt de laatste hand aan een ontwikkelvisie
om op haar gronden ten westen van het spoor te komen
tot een hoogwaardige werkomgeving waarbij wordt
gestreefd naar een maximale integratie met de natuurlijke
context en een sterke eigen identiteit. Men verwacht in
2013 een volgende stap te kunnen zetten richting
realisatie!

Ekkersrijt
Bedrijventerrein Ekkersrijt is, als een van de grootste
bedrijventerreinen in Brabant, altijd volop in ontwikkeling.
In 2012 zijn twee majeure ontwikkelingen het vermelden meer
dan waard. De herontwikkeling van het Betonsonterrein en
de verdere doorontwikkeling van het home & livingcentrum.

Herontwikkeling Betonson
De eigenaar van Betonson heeft aangekondigd haar
activiteiten meer te gaan centreren op de hoofdvestiging
in Kampen. Hierdoor krimpt Betonson van 27 naar 7 hectare.
Er komt dus 20 hectare bedrijventerrein voor de markt
beschikbaar. Met een onlangs vastgesteld en ontwikkelings
gericht bestemmingsplan is het mogelijk geweest om een
logistieke reus als Rhenus (bebouwd oppervlak 57.000 m2)
hier te vestigen. Maar de zichtlocaties langs de A50
worden niet goed gebruikt. Omdat het een entree van de
Brainport betreft, zijn in allerijl, in overleg met de markt,
de stedenbouwkundige uitgangspunten geformuleerd.
De stedenbouwkundige uitgangspunten maken het
ondermeer mogelijk om de hoogte van 15 meter langs
de A50 los te laten, maar stelt ook voorwaarden aan de
buitenruimte, architectonische uitstraling, gevels en
dakvlakken. Deze uitgangspunten zijn uiteraard voor
advies ook voorgelegd aan het Kwaliteitsteam
Brainport Avenue.
Ontwikkelingen ‘home & living’
In 2012 is de verbouwing van zowel de Ikea als het
Meubelplein afgerond. Ikea is inmiddels weer volledig in
bedrijf, het Meubelplein zal begin 2013 een feestelijke
opening kennen. Nu deze verbouwingen rond zijn is ook
de buitenruimte volledig aangelegd en is er nu sprake van
een echte boulevard.
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Cradle to Cradle (C2C) is de filosofie van Michael
Braungart en William McDonough. C2C is onlosmakelijk
verbonden met de kreet “afval = voedsel”. Materialen
houden hun waarde en zijn opgenomen in een eindeloze,
gezonde en veilige kringloop. Voor producten gebeurt dit
inmiddels al regelmatig. Ook voor gebouwen worden
pogingen gedaan om ze C2C te maken. Daarbij gaat het
niet alleen om de materialen die worden gebruikt, maar
ook om het binnenklimaat en energiegebruik.
In Brainport Avenue willen we C2C toepassen op de hele
gebiedsontwikkeling. Dan gaat het dus niet alleen over
materiaalgebruik en gebouwen, maar ook om de openbare
ruimte met de bodem, het water en de lucht. Creëren van
diversiteit in die ruimte zorgt voor een prettige
leefomgeving. Omdat bij een gebiedsontwikkeling veel
partijen betrokken zijn en alles met alles samenhangt, is de
toepassing van C2C niet zo eenvoudig. Samenwerken is de
enige manier om het voor elkaar te krijgen. Maar als het
lukt, maakt C2C Brainport Avenue dé plaats voor het
hightech ontdekken en creëren van groene welvaart.
Dat heeft meerwaarde voor iedereen!

thema’s

Duurzaamheid & C2C
Het thema ‘Duurzaamheid’ is van groot belang voor een
toekomstbestendige ontwikkeling van Brainport Avenue. In
2010 is met dit thema gestart en ook in 2012 is er veel
aandacht aan besteed.
Het Europese Interreg IVB-project C2C BIZZ, waarvan het
SRE de Lead partner is, heeft hiervoor extra (financiële)
ruimte geboden. Het doel van het project is het stimuleren
van de toepassing van C2C op bedrijventerreinen. Het SRE
doet dit samen met tien andere partners uit NoordwestEuropa. Brainport Avenue is binnen C2C BIZZ de pilotsite
van het SRE.

moet ook een financiële tool komen, die laat zien dat van
C2C een positieve business case gemaakt kan worden.
Er worden ook management tools ontwikkeld, die
ondersteuning bieden bij het proces om te komen tot
een C2C bedrijventerrein. In 2012 is op verzoek van de
projectgroep van Brainport Avenue een bijeenkomst
georganiseerd om gemeenten verder inhoudelijk te
informeren over de tools in afwachting van het
uiteindelijke resultaat.

In dit kader zijn in 2012 vier bijeenkomsten georganiseerd.
Drie ‘gewone’ Brainport Avenue Cafés met als onderwerp
duurzaamheid en/of C2C in het ‘techniekHuys’, in het
Historisch Openluchtmuseum en bij Phoenix 3D Metaal.
Daarnaast is een bijeenkomst speciaal voor bouwpartijen
georganiseerd bij Seats to Meet. De bijeenkomsten zijn
goed bezocht en werden positief gewaardeerd. Samen met
Brainport Development en Van Gansewinkel is gewerkt
aan een koploperstafel voor bedrijven die voorop lopen in
duurzaamheid. Deze tafel is twee keer bij elkaar geweest
in 2012.
De duurzaamheidsambitietool, die in 2010 in opdracht van
het SRE door de TU/e is ontwikkeld, is online beschikbaar
gekomen en door een aantal bedrijven ingevuld. Binnen
C2C BIZZ worden nog meer tools ontwikkeld. Deels zijn
dit, net als de tool van de TU/e, technische tools, maar er
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brainmarker

pcboom

Kunst & licht
In 2012 zijn we doorgegaan met het faciliteren van de twee
kunstobjecten die we willen laten realiseren in Brainport
Avenue; de PCboom en de Brainmarker. Beide objecten worden
door de markt doorontwikkeld en uiteindelijk gerealiseerd.
Brainport Avenue ondersteunt de ontwikkelfase met advies,
communicatie, netwerk en waar nodig met een financiële
bijdrage. Wij verwachten dat beide kunstobjecten in 2013
daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd.
De uniforme plaatsaanduiding, de PCboom
In samenwerking met Industrieschap Ekkersrijt is een
prijsvraag uitgeschreven onder alumni van de Design
Academy. Het winnende ontwerp, de PCBoom (pcb =
printed circuit board), zal als eerste bij bedrijventerrein
Ekkersrijt worden geplaatst.
Het Industrieschap heeft een offerte uitvraag gedaan om
de PCboom door te ontwikkelen tot een realiseerbaar en
betaalbaar product. In overleg met de oorspronkelijke
ontwerpers van WM studio, ligt er inmiddels een kant en
klaar ontwerp en kostenraming. De financiering van de
PCboom is eveneens geregeld. Het Industrieschap betaalt
een deel van de kosten evenals Prodrive. Brainport Avenue
betaalt eenmalig 30.000 euro van de realisatiekosten en
zal daarnaast WM studio compenseren voor het
gebruiksrecht op het ontwerp. Het intellectuele eigendom
van de PCboom ligt bij de Stuurgroep Brainport Avenue.
Het Industrieschap treedt op als formeel opdrachtgever.

Omdat het Industrieschap op 31 december 2012 is
opgeheven, zal gemeente Son en Breugel in 2013 alle
rechten en plichten overnemen en optreden als formeel
opdrachtgever voor de PCboom.
De Brainmarker, een innovatieve unieke reclamezuil
Reeds in 2011 is de bouwvergunning van de Brainmarker,
de unieke innovatieve 42 meter hoge reclamezuil die op
het terrein van Van der Valk zal komen te staan, goedgekeurd.
De Brainmarker wordt geproduceerd en geëxploiteerd
door een externe partij. In 2012 is doorgegaan met het
benaderen van potentiële adverteerders. Daarvoor zijn
een verkoopbrochure, website en bouwbord gerealiseerd.
Zodra er zicht is op voldoende dekking van de kosten
d.m.v. reclame-inkomsten, start de productie van de
Brainmarker.
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artisit impression slowlane

Ruimtelijke Kwaliteit
Brainport Avenue is een belangrijke internationale
toplocatie voor de hightech kennis- en maakindustrie.
In Brainport Avenue wordt structureel gewerkt aan het
versterken van het vestigingsklimaat voor kennisintensieve
bedrijven. Hierbij wordt het ontwikkelen van een hoge
ruimtelijke kwaliteit ingezet als ‘lokmiddel’. Brainport
Avenue moet zich blijvend ontwikkelen als de etalage van
Brainport. Een hoogwaardige plek waar je kunt beleven
waar Brainport voor staat, maar ook een plek waar
kenniswerkers kunnen floreren en optimaal profiteren
van de omgeving.
Kwaliteitsteam
Om de ruimtelijke kwaliteit te borgen hebben de
gemeenten Eindhoven, Velhoven, Best, Waalre en Son en
Breugel een convenant getekend. Hierin staat dat een
Kwaliteitsteam de ruimtelijke plannen in het gebied
begeleidt. Het team probeert daarbij om initiatiefnemers
in een zo vroeg mogelijk stadium te inspireren met
aansprekende ideeën. Het team brengt advies uit aan de
betrokken gemeenten en aan de initiatiefnemers.
Criteria voor ruimtelijke kwaliteit
Het document ‘Criteria voor ruimtelijke kwaliteit in Brainport

Avenue’ fungeert als handvat voor het Kwaliteitsteam. In dit
document staat dat de ruimtelijke en kwalitatieve opgave
voor Brainport Avenue verwoord. Deze opgave beslaat 25
kilometer snelweg en bovenal 3.250 hectare (her) te
ontwikkelen grond, waarvan 1.140 hectaren natuur. Het
dragend element van deze ontwikkeling is de snelweg zelf.
Deze ‘Parkway’ heeft een ruime groene opzet en slingert
letterlijk door een rustig landschap met slechts nu en dan
een dynamisch stedelijk accent. Deze kwaliteit wordt
gekoesterd en zal worden versterkt. Per te ontwikkelen
deelgebied staan richtlijnen opgenomen over de gewenste
oriëntatie en plaatsing van bouwblokken, de bouwhoogte
en bouwdichtheid, de ontsluitingsstructuur, de parkeer
oplossing en de groenstructuur. Bovendien worden
voorzichtige uitspraken gedaan over de gewenste
architectuur en reclame uitingen.
Het kwaliteitsteam heeft zich in 2012 vooral gericht op
Noord West Eindhoven. Na een grondige analyse van de
gehele Brainport Avenue bleek de majeure opgave voor
de nabije toekomst vooral in dit gebied te liggen.
Bovendien heeft het team zich nadrukkelijk gebogen
over de gewenste verschijningsvorm van de Slowlane.
Deze nadert immers het punt van realisatie.

kwaliteitsteam

Er zijn vier formele adviezen uitgebracht:
•	Ontwikkeldocument Brainport Innovatie Campus,
gemeente Eindhoven en Brainport Industries;
•	Langzaam verkeersbrug/icoon A2 (voorheen
Parkplateau) en Groen Raamwerk, gemeente Eindhoven;
•	Slowlane (materialisering en logo), SRE;
• Ekkersrijt BetonSon terrein, gemeente Son en Breugel.

in 2012 gestart. Tot april 2013 zullen de wegbermen worden
beplant met duizenden bomen (linden en eiken). Ook
zullen er bloemen worden gezaaid (klaprozen, margrieten
en zandblauwtjes) en hagen worden gezet (veldesdoorn).
Bovendien worden er diverse poelen aangelegd in
knooppunt Batadorp en nabij de Mispelhoeve en de
volkstuintjes in Veldhoven.

Deze adviezen zijn tot stand gekomen na herhaaldelijk
overleg met initiatiefnemers.
Op 20 december heeft het Kwaliteitsteam samen met de
Stuurgroep een werkbezoek gebracht aan het gebied.
Hierbij zijn diverse actuele ontwikkelingen bezocht:
Van der Valk (Brainmarker), Prodrive (Science Park
Ekkersrijt en PCBoom), Brainport Industries (BIC).
Beplanting Randweg Eindhoven
Het is alweer tweeënhalf jaar geleden dat Randweg
Eindhoven in gebruik werd genomen. Maar anders dan
menig automobilist zal vermoeden, is het project (de
wegombouw) nog altijd niet gereed. De laatste fase van de
‘vergroening’ van de snelweg en de natuurcompensatie is

Samenstelling Kwaliteitsteam:
V.L.N.R. Voorzitter: Prof. Ir. F.( Floris) Alkemade. Zelfstandig
architect en eigenaar van bureau FAA, Floris Alkemade Architect.
Ir. M.V. (Mendel) Robbers. Zelfstandig architect en eigenaar van
Studio YYY.
Ir. M.C. (Maike) van Stiphout. Hoofdontwerper en directeur van
bureau DS Landschapsarchitectuur.
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Financiën

Rijksbijdrage
Regio en Rijk hebben gezamenlijk de Business case Brainport
Avenue opgesteld. De totale investeringskosten zijn geraamd
op € 472 mln. De opbrengsten op € 380 mln. De Business
case sluit op -€ 92 mln. Het Rijk heeft op 17 maart 2010 een
subsidie van € 75 miljoen toegekend aan het SRE. In 2012
is een partiële herziening op de Business case opgesteld
(het Parkplateau, oorspronkelijk geraamd op € 33,5 mln is
ingeruild voor het Groene Raamwerk geraamd op € 15 mln.
De investeringskosten dalen derhalve met € 18,5 mln tot
€ 453,5 mln. De opbrengsten blijven gelijk. De Business case
sluit op -73,5 mln euro. Het Rijk heeft op 13 augustus 2012
haar bijdrage naar beneden toe bijgesteld op een bedrag van
€ 65 miljoen. De rijksbijdrage is toegekend aan de volgende
projectonderdelen/kwaliteitsdragers:
• Groen Raamwerk Landelijk Strijp,
voorheen Parkplateau
• Noordelijke aansluiting A2 (Landelijk Strijp):
• Aansluiting A67 (Veldhoven West):
• Slowlane:
• Veldhoven (De Run):

15 mln
15 mln
15 mln
9,5 mln
10,5 mln

Met de rijksbijdrage is het tekort op de Business Case
teruggebracht tot – € 8,5 mln. Aanvullend op de rijksbijdrage
heeft de Provincie Noord-Brabant op 1 december 2010 een
subsidie aan gemeente Veldhoven verleend van € 2,5 mln ten
behoeve van De Run. Het SRE heeft op 11 oktober 2011 een
subsidie aan gemeente Eindhoven verleend van € 2,5 mln ten
behoeve van de Noordelijke aansluiting A2.

Daarmee is het totale tekort teruggebracht tot - € 3,5 mln.
Gemeenten zullen trachten om de kosten van uitvoering te
drukken en de opbrengsten te verhogen.
Hiernaast heeft het Rijk in het kader van het programma
“Beter Benutten” een bedrag van € 10 mln gereserveerd voor
de herinrichting van het gedeelte van de Kempenbaan dat geen
onderdeel uitmaakt van de Business case Brainport Avenue.

Voorschotten
Het Rijk heeft in 2011 een voorschot op de rijksbijdrage
verleend van € 40,725 mln:
• Aansluiting A67 (Veldhoven West):
15 mln
• Parkplateau (Landelijk Strijp):
25 mln
• Noordelijke aansluiting A2 (Landelijk Strijp):
0,725 mln
De rijksbijdrage voor het Parkplateau mag worden ingezet op
• Groene Raamwerk Landelijk Strijp
15 mln
• Het restant mag worden ingezet op het
deelproject Slowlane
10 mln
Het SRE heeft het voorschot ten behoeve van de Aansluiting
A67 in 2012 overgemaakt naar de gemeente Veldhoven. De
rest van de voorschotten worden in 2013 overgemaakt naar
betreffende gemeenten na ondertekening van een
Prestatieafspraak. In 2012 heeft het Rijk geen verdere
voorschotten op de rijksbijdrage verleend.

Programmabureau
Op basis van de Business case is een Bestuursovereenkomst ondertekend door het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven,
de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Son en Breugel, Best en Waalre. Concreet is afgesproken
om een Programmabureau en een Kwaliteitsteam operationeel te houden. Beiden zijn ondergebracht bij het SRE.
Kosten van het Programmabureau 2012
Bedrijfsvoering
- Programmamanager 0,6 fte (SRE)
- Financieel adviseur 0,1 fte (SRE)
- Communicatie adviseur 0,5 fte
- Projectsecretaris 0,5 fte
- Projectadviseur 0,2 fte
Externe inhuur
Communicatie
Kwaliteitsteam
Onderzoek
-Kunst en licht
-Duurzaamheid
Bijdragen extern onderzoek
Faciliteiten
Subtotaal
Tekort 2011
Totaal
Financiering van het Programmabureau 2012
SRE 15%
Deelnemende gemeenten
Eindhoven 67%
Veldhoven 13%
Best 10%
Waalre 5%
Son en Breugel 5%
Totaal

€

178.734

€
€
€
€

0
67.104
37.329
52.500

€
€

0
2.686

€
€
€

338.353
21.062
359.415

€
€

53.912
305.503

€

359.415

In 2013 wordt er verder bezuinigd op de begroting. De deelnemende partijen zijn overeengekomen dat het
Programmabureau in 2013 moet draaien op een begroting van € 180.000.
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Doorkijk 2013

Beoogde mijlpalen in 2013 zijn:
•	De eerste schop zal de grond in gaan voor de Slowlane
(Eindhoven en Best)
•	De realisatie van de eerste Brainmarker bij Van der Valk
•	De realisatie van de eerste PCboom bij Science Park
Ekkersrijt
•	Iedere twee maanden wordt er een Brainport Avenue café
gehouden (community-vorming)
•	De C2C promotie op bedrijventerreinen gaat
onverminderd door

Het afgelopen jaar stond wederom in het teken van
planvoorbereiding en kwaliteitsborging. In 2011 hadden
gemeenten nog tijd nodig om hun prioriteiten te stellen en
financiering te regelen. In 2012 zijn ze daar in geslaagd en
komt de uitvoering van projecten steeds dichter bij. In 2012
zijn harde afspraken gemaakt over de inzet van de
rijksbijdrage en de prestatie/ ontwikkeling die daar
tegenover moet staan (Prestatieafspraak). Het betreft de
deelprojecten: Aansluiting A67 (23 mei 2012); Noordelijke
aansluiting A2 (18 juni 2012); Slowlane (1 november 2012).
Vanuit het Programmabureau is veel inzet gepleegd op het
deelproject Slowlane. Vier gemeenten moesten het eens
worden over de definitieve uitvoering (breedte, materiaal,
kleur, verlichting en logo). Daar zijn ze in geslaagd met
behulp van het advies van het Kwaliteitsteam. Het
Kwaliteitsteam heeft zich voorts sterk bemoeid met
Eindhoven Noord West. De belangrijkste opgave in dit
gebied bestaat uit de ontwikkeling van Eindhoven Airport
e.o., de Brainport Innovatie Campus, een mogelijk station
Eindhoven Airport en een groen raamwerk voor Landelijk
Strijp. Hier moet regie op gevoerd worden, met als
vertrekpunten de internationale bereikbaarheid en de
economische ontwikkeling van Brainport. Uiteraard onder
voorwaarde dat de ontwikkeling duurzaam wordt
ingestoken. Met name voor de nieuwe Brainport Innovatie
Campus wordt nadrukkelijk onderzocht of en hoe het
C2C-principe gestalte kan krijgen.

Het Programmabureau zal zich ook in 2013 blijven inzetten
om Brainport Avenue te ontwikkelen. In 2013 heeft ze
hiervoor een bedrag beschikbaar van € 180.000 (exclusief
mogelijke bijdragen van derden).
Er start een MIRT onderzoek naar Brainport Avenue
2020-2040. Een gezamenlijk onderzoek van Rijk en Regio.
In 2013 wordt een Plan van aanpak voorgelegd aan de
Minister. Bedoeling is om in 2013 de Analysefase af te
ronden.
Ook het bedrijfsleven heeft niet stil gezeten in 2012. Er is
volop ontwikkeling bij en waardering voor de bedrijven in
Brainport Avenue. VDL is winnaar geworden van de
“Koning Willem I prijs” en ze heeft Nedcar succesvol
overgenomen. ASML heeft waardering geoogst door grote
investeerders binnen te halen (Intel, Samsung en TSMC
leveren 1,38 miljard euro voor onderzoek en ontwikkeling)
en ze heeft een strategische bedrijfsovername gepleegd
(Cymer, lichtbronleverancier).
In Brainport Avenue wordt hard gewerkt aan de
internationale bereikbaarheid. Eindhoven Airport
ontwikkelt zich in rap tempo en zowel Transavia als
Ryanair hebben bekend gemaakt dat ze in 2013 een vaste
basis innemen op de luchthaven. Om de groei te faciliteren
wordt er bij de luchthaven volop gebouwd. Op de huidige
terminal wordt een hotel gebouwd met 120 kamers en de
vertrekhal zal met ca. 65 meter worden verlengd.
De oplevering is in 2013 voorzien.

Doorkijk 2013

Daarnaast wordt geïnvesteerd in het onderwijs en in de
quality of life van Brainport Avenue. De bouw van de
nieuwe Internationale School Eindhoven in de voormalige
Constant Rebecque Kazerne ligt op schema. Het
Meubelplein Ekkersrijt wordt gerenoveerd en uitgebreid
met 20.000 m2 vloeroppervlak. In 2013 wordt de bouw
opgeleverd. Ikea heeft haar uitbreiding reeds in 2012
afgerond. Hotel Van der Valk is volop bezig met de
nieuwbouw van een congreszaal en met de voorbereidingen
voor de ‘Brainmarker’. Naar verwacht worden beiden in
2013 feestelijk geopend.

www.brainportavenue.nl

Tot slot is het bijzonder goed nieuws dat ook investeerders
Brainport Avenue ontdekt hebben. De grootste vastgoeddeal
van Nederland heeft in 2012 plaatsgevonden in Brainport
Avenue door de verkoop van de High Tech Campus aan
Marcel Boekhoorn (Ramphastos Investments N.V.).

27

Brainport Avenue is een project van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, de gemeenten Best, Son & 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.

