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Wij kijken tevreden terug op een succesvol jaar met
Brainport Avenue. Ondanks de aanhoudende economische
crisis en bezuinigingen bij de overheid is er volop dynamiek
in het gebied. Er is flink geïnvesteerd in nieuwe cleanrooms
bij ASML, in de bouw van een nieuwe luchthaventerminal,
in nieuwe en verbeterde hotelaccommodaties, in een geheel
nieuwe woonboulevard en in een nieuwe internationale
school. Brainport Avenue heeft ook een gezicht gekregen
met de onthulling van de ‘PCboom’ bij Science Park
Ekkersrijt. Deze universele landmark symboliseert een
3D printplaat en roept duidelijk associaties op met de
aanwezige hightech industrie. Het streven is om de PCboom
op meerdere locaties in Brainport Avenue te herhalen.
Dat geldt ook voor de Brainmarker, een 40 meter hoge
universele innovatieve informatiedrager, waarvan de bouw
in 2013 is gestart bij hotel Van der Valk.
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Met andere woorden, de signatuur van Brainport Avenue is
aan het veranderen. Het programma komt in een
uitvoeringsfase. Dat heeft er medio 2013 toe geleid dat de
bestuurlijke samenwerking is herijkt. Afgesproken is dat het
programmamanagement, dat momenteel is ondergebracht
bij het SRE, in 2014 zal worden overgenomen door de
gemeente Eindhoven. Het SRE zal wel blijven deelnemen in
de samenwerking. Ook in het MIRT-onderzoek naar de

toekomst van Brainport Avenue na 2020 zal het SRE blijvend
deelnemen. Het MIRT-onderzoek zal in 2014 uitmonden in
een nieuwe Gebiedsvisie Brainport Avenue 2020-2040. Die
visie zal in het najaar met de minister worden besproken en
hopelijk leiden tot een nadere verkenning en uitwerking.
Ook komend jaar gaan wij onverminderd door met de
ontwikkeling van Brainport Avenue. In het verschiet ligt
de realisatie van het eerste stukje Slowlane langs het
Beatrixkanaal in Eindhoven en Best en de herinrichting van
de Kempenbaan in Veldhoven. Daarnaast 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.
In 2014 rekenen we wederom op een brede betrokkenheid
en blijvende inzet van overheid, bedrijfsleven en kennis
instellingen. Uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn
van harte welkom.

De Stuurgroep Brainport Avenue
Joost Helms, Nicole Ramaekers, Hans Gaillard,
Paul Gondrie, Yves de Boer, Ton Bonouvrié
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Inleiding

In 2013 is wederom hard gewerkt aan de ontwikkeling van Brainport Avenue. Dit jaarverslag geeft weer wat er in 2013
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 het 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 door
ontwikkeling 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). In 2013 is
het Rijk in samenwerking met de regio een MIRT-onderzoek
gestart naar de doorontwikkeling van Brainport Avenue van
2020 tot 2040.
De regio investeert fors in de ontsluiting en de
groenstructuur van het te ontwikkelen gebied.

De cofinanciering van het rijk bedraagt € 65 mln.
De cofinanciering is gekoppeld aan zogenaamde
‘kwaliteitsdragers’. Deze kwaliteitsdragers zijn bedoeld
om de locatieontwikkeling bij gemeenten te faciliteren.
De kwaliteitsdragers zijn:
•	Het Groen Raamwerk Landelijk Strijp: belangrijke schakel
in de verbinding van Landelijk Strijp naar Nationaal
landschap het Groene Woud. Het raamwerk bestaat uit
een iconische langzaam verkeersbrug over de A2 en
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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wie zijn wij

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 2014 zal het programmabureau en het kwaliteitsteam
worden overgedragen aan de gemeente Eindhoven.
In de nu volgende hoofdstukken wordt een overzicht
geboden van de bereikte resultaten in 2013.

Programmabureau
Kristy Gilsing, Jean van Zeeland, Joni Braas,
Anouk Jonkman en Helma Smolders.
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kwaliteitsdragers
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ASML is in 2013 begonnen met het uitbreiden van het bedrijf
in Veldhoven. Daarnaast heeft de gemeente Veldhoven in
2013 bestemmingsplannen goedgekeurd waarmee ASML
ook in 2014 verder kan uitbreiden. De plannen voor het
Health Technology Park zijn helaas door de ontwikkelaars
in de ijskast gezet omdat de huidige economische tijd
investeringen niet toelaat. De gemeente Veldhoven betreurt
dit maar heeft er alle begrip voor. Ook hebben we
vertrouwen dat in de toekomst deze mooie plannen tot
uitvoer komen.

Ontwikkelingen 2013

EINDHOVEN

EERSEL

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.

HEEZE-LEENDE

In Veldhoven zijn flinke stappen gezet binnen het project
Brainport Avenue. De plannen voor de vernieuwing van de
Kempenbaan zijn inmiddels concreet en uitgewerkt zodat
we in 2014 kunnen beginnen met de werkzaamheden.
De vernieuwing zorgt voor een betere bereikbaarheid van,
en binnen, Veldhoven. Ook de aansluiting op de A67 die
we gaan realiseren verbetert de bereikbaarheid en de
ontsluiting. Naast de werkzaamheden, die u kunt volgen op
www.veldhoven.nl/kempenbaan, is er ook veel gebeurd langs
de kanten van deze weg. Zo is afgelopen jaar het project
opwaardering van de Gender opgeleverd. Langs de Gender
is een kademuur geplaatst met 400 zonnepanelen. Naast dat
deze panelen energie leveren zorgen ze voor een hightech
uitstraling op bedrijventerrein De Run. Ook de oevers langs
de Gender zijn opgeknapt met groen, wandelpaden en
meubilair waardoor het zogenaamde lunchwandelen
aangenamer wordt en ook de uitstraling verbetert.
Ook voor het pand van ASML heeft dit bedrijf een park
aangelegd dat het aanzicht van De Run sterk verbetert.

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.
In 2013 werd een aantal ambities gerealiseerd: een aantal
Groenprojecten werd afgerond en de Internationale School
werd in gebruik genomen. Andere onderdelen van dit
complexe en omvangrijke programma zitten in een
voorbereidende fase.
Brainport Innovatie Campus
Landelijk Strijp gaat een rol spelen op wereldniveau, met de
Brainport Innovatie Campus als grote motor. Het wordt de
thuishaven van de toeleverende bedrijven in de Brainportketen, op basis van de open supply-chain aanpak door
hightech mechatronicabedrijven, kleinere systeembedrijven
en specialistische kennistoeleveranciers. Deze bedrijven in
de maakindustrie gaan door open innovatie en kennisdeling
nauw met elkaar samenwerken.
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kwaliteitsdragers

De ambitie is om door samenwerking en concentratie een
campus van wereldniveau te creëren. Een business case voor
de eerste fase van de Brainport Innovation Campus (BIC)
is in voorbereiding. De uitwerking van die businesscase
gebeurt op basis van een bouwstenen-aanpak. Een van die
bouwstenen is de uitwerking van het ruimtelijk concept; een
samenwerking tussen Brainport Industries en de gemeente
Eindhoven. Een tweede bouwsteen, vorming van een
coöperatie tussen een aantal stakeholders, is oriënterend
besproken, en gaat snel verder uitgewerkt worden omdat
daar de kwaliteiten van samenwerking in tot uitdrukking
kunnen komen.
Landelijk Strijp
Landelijk Strijp vormt letterlijk de verbinding tussen de stad
Eindhoven en Het Nationaal Landschap Het Groene Woud.
In 2013 is het eerste stuk van de Groene Corridor, de
recreatieve as van dit gebied in gebruik genomen. Dit
betekent dat een deel van de Oirschotsedijk niet meer
toegankelijk is voor doorgaand autoverkeer. Daarvoor in de
plaats is er nu een prachtige laan voor fietsers en wandelaars.
Op het terrein van de Philips Fruittuin is een informatie
centrum gerealiseerd, PIT genaamd. PIT staat voor
presenteren, inspireren en trakteren. Recreatieve
verbindingen maken de verschillende plekken van
natuurontwikkeling toegankelijk, zoals het nieuwe Strijpse
Pad en de vlonderpaden door het rabattenbos en achter de
Internationale School. Deze zorgen voor een intense
beleving. Langs het Beatrixkanaal is gestart met de aanleg
van de Slowlane, een snelfietspad in een groene setting, die
economische locaties met elkaar verbindt. In 2014 wordt de
lijn van het toegankelijk maken van het gebied voor recreatie
en ecologie verder doorgezet.

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. In 2013 en eerste deel 2014 werd en wordt
onderzocht welke ontsluitingsmogelijkheid de voorkeur
verdient om de ontsluiting van Landelijk Strijp te realiseren:
met een nieuwe aansluiting op de snelweg of door groot
schalige opwaardering van de bestaande infrastructuur met
inbegrip van een verbindingsweg tussen GDC, BIC richting A58.
De focus lag in 2013 bij het actief zoeken naar risicodragende
participatie vanuit andere overheden en het bedrijfsleven.
Voor de lange termijn ontwikkeling van de Brainport Avenue
is door het rijk met gemeente, SRE, provincie en bedrijfsleven
een MIRT-onderzoek opgestart. Dat onderzoek moet eind
2014 uitmonden in een integrale gebiedsvisie voor Brainport
Avenue, met als horizon 2040. De preferente OV ontsluiting
van Eindhoven Airport e.o. op het IC-netwerk (o.a. IC station
of shuttle variant), in relatie tot HOV alternatieven, moet
onderdeel uitmaken van die visie. In 2013 is een analyse
rapport opgeleverd met daarin een ‘foto 2020’ (lopende
ruimtelijke ontwikkelingen), een analyse van lange termijn
trends en ontwikkelingen en een SWOT van het vestigings
klimaat. Tevens is na aanbesteding een consortium
geselecteerd dat enkele kansrijke en onderscheidende
ontwikkelperspectieven gaat formuleren en onderbouwen.

Campus Internationale School Eindhoven open
In september 2013 heeft de nieuwe Campus Internationale
School Eindhoven haar deuren geopend voor de circa
800 leerlingen van de Internationale School Eindhoven.
De Campus is gerealiseerd in de verbouwde monumentale
De Constant Rebecque Kazerne aangevuld met drie nieuwe
gebouwen, 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 .

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.
Bovendien is het een belangrijke imagodrager voor
Brainport Avenue. Het hart van het project Slowlane is een
conflictvrij snelfietspad dat de economische toplocaties van
Brainport Avenue verbindt. In 2013 zijn de kenmerkende
elementen van de Slowlane verder uitgewerkt. Er is daarbij
vooral ingezet op de praktische elementen en de haalbaarheid
in de uitvoering, zoals de afstand tussen de logo’s en het soort
verlichtingselementen in de randen. Hierin zijn belangrijke
stappen gemaakt. Daarbij wordt ook nadrukkelijk de
samenwerking gezocht met andere partijen om zo te komen
tot innovatieve oplossingen. In november is gestart met de
aanleg van de eerste kilometers Slowlane. Het gaat om het
gedeelte langs het Beatrixkanaal. De verwachting is dat in het

2e kwartaal van 2014 dit deel van de Slowlane, compleet in
Slowlane-stijl, wordt opgeleverd.
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 ‘groen’ karakter. De focus ligt hier op
de ontwikkeling en beleven van natuur, landschap en
recreatie rond verkeersknooppunt De Hogt en de Dommel,
inclusief een nieuw fietspad welke gaat aanhaken op de
Slowlane en bijdraagt aan het functioneren hiervan.
Teneinde deze doelen te realiseren is een plan van aanpak
en grondstrategie opgesteld. zeker is dat er een behoorlijke
hoeveelheid gronden dient te worden verworven als de
doelen gerealiseerd willen worden. Uitgangspunt van de
grondstrategie is dat middels uitkoop c.q. verplaatsen van
een agrarisch bedrijf in het gebied de overgebleven
agrarische bedrijven een beter toekomstperspectief krijgen
na een kavelruil, en de beoogde grond beschikbaar komt
voor natuurontwikkeling voor natuurontwikkeling, landschap
en recreatie. De gemeente Eindhoven, gemeente Waalre en
Brabant Water hebben hiervoor een intentieovereenkomst
gesloten over aanpak en financiering.
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Tegelijkertijd wordt met derden gesproken over aanvullende
financiering. Denk aan provincie, waterschap en private
partijen. Na een verkenning van meerdere bedrijven in het
gebied wordt momenteel verder gesproken met één
overgebleven agrarisch bedrijf. Inmiddels is voor dit bedrijf
ook een taxatie opgesteld. Naar verwachting kan binnen
enkele jaren definitief over de gronden worden beschikt en
kan worden gestart met de realisatie van de doelen.
Bovenstaande gebiedsontwikkeling vindt in zijn geheel
plaats onder leiding van het Dienst Landelijk Gebied.

T-Best
De regionale ambities van Brainport Avenue leiden ook op
lokaal niveau tot de nodige dynamiek. In Best zijn een aantal
acties in gang gezet in 2013 met genoeg perspectief om tot
ontwikkeling te komen. In de voorbereidende sfeer is de
gemeente druk met de Provincie aan de slag om middels een
aanpassing in de Verordening Ruimte de ontwikkelingen
planologisch mogelijk te maken. Op dit moment wordt hard
gewerkt aan het opstellen van een structuurvisie voor het
Brainport Avenue gebied. Deze structuurvisie zal meer
inzicht geven in mogelijkheden en beperkingen voor
ontwikkelingen die in de ontwikkellocaties ‘Rode Ladder’
en ‘Groene Vlinder’. De directe aanleiding voor het
opstellen van de structuurvisie zijn een aantal concrete
initiatieven in het gebied, zoals de mogelijke vestiging van
een vier sterren hotel van Valkenhorst op het snijvlak van de
twee ontwikkellocaties en ‘Park Batadorp’ ten westen van
het spoor.

Het college van b&w heeft met betrekking tot dit initiatief
een positieve grondhouding uitgesproken. Philips
Healthcare heeft de concrete ambitie om de plannen voor
de Philips Healthcare Campus verder uit te werken. Deze
majeure ontwikkelingen en een behoorlijk aantal kleinere
initiatieven waren voor de gemeente Best voldoende
aanleiding om voor het totale gebied een integrale
structuurvisie met uitvoeringsparagraaf op te stellen.
Slowlane
Ook over de aanleg van de Slowlane zijn de nodige
ontwikkelingen te melden. In 2013 is in de gemeente Best
ongeveer 1200 meter van de Slowlane aangelegd langs de
Terraweg en het noordelijk deel van Ekkersweijer.
In 2014 vinden nog overleggen plaatst met de gemeente
Eindhoven (traject vanaf A2 tot aan Wilhelminakanaal)
en een particulier (zuidelijk deel Ekkersweijer) omdat de
Slowlane over hun grondgebied gaat, maar binnen de
gemeente Best zijn gelegen. Ook dient in 2014 afstemming
plaatst te vinden met de gemeente Son en Breugel over de
aanleg van de Slowlane (aansluiting Ekkersweijer-Ekkersrijt).
Voor de overige delen van de Slowlane die op grondgebied
en binnen de grenzen van de gemeente Best zijn gelegen
volgen twee haalbaarheidsstudies. Deze studies hebben tot
doel de Raad in 2014 een definitief besluit te laten nemen
over de totale aanleg van de Slowlane in de gemeente Best.
In 2014 zullen ook andere subsidiemogelijkheden worden
benut om Philips Health Care te Best aan te laten haken aan
de Slowlane.
15

Deelprojecten

Duurzaamheid & C2C
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 leef
omgeving. 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!
Het thema ‘Duurzaamheid’ is van groot belang voor een
toekomstbestendige ontwikkeling van Brainport Avenue.
In 2010 is met dit thema gestart en ook in 2013 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
Noordwest-Europa. Brainport Avenue is binnen C2C BIZZ de
pilotsite van het SRE. In dit kader zijn in 2013 drie Brainport
Avenue Cafés gewijd aan het onderwerp duurzaamheid en/
of C2C bij PANalytical, Saint Gobain Weber Beamix en
De Lage Landen. De bijeenkomsten zijn goed bezocht en
werden positief gewaardeerd. De koploperstafel voor
bedrijven die voorop lopen in duurzaamheid, die samen met
Brainport Development en Van Gansewinkel is opgericht, is
drie keer bij elkaar geweest in 2013 bij Vanderlande
Industries, FujiSeal en De Lage Landen.
In 2013 zijn verschillende tools beschikbaar gekomen vanuit
C2C BIZZ. Tijdens het Brainport Avenue Café bij De Lage
Landen is een werkboek over Circulaire Economie voor
bedrijven gepresenteerd. Dit werkboek is bedoeld om
bedrijven te laten zien hoe de Circulaire Economie ook voor
hen van betekenis kan zijn en welke stappen ze moeten
zetten om een circulaire business case te realiseren. Ook zijn
een handleiding voor duurzame energieopwekking, een
inventarisatie om de uitgangssituatie voor een gebied vast te
leggen en een kringlooptool voor de uitwisseling van
grondstoffen tussen bedrijven opgeleverd. In 2014 komen
nog meer tools beschikbaar.
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Kunst & licht
In 2013 is het eerste kunstobject gereed gekomen. In het
najaar van 2013 heeft de officiële in gebruik name van de
PCBoom plaatsgevonden. Verder is voortvarend te werk
gegaan met de Brainmarker; alle vergunningen zijn verleend
en eind vorig jaar zijn de eerste palen van de Brainmarker de
grond in gegaan. Beide objecten zijn door de markt
doorontwikkeld en uiteindelijk gerealiseerd. Brainport
Avenue ondersteunt de ontwikkelfase met advies,
communicatie, netwerk en waar nodig met een financiële
bijdrage.
De uniforme plaatsaanduiding, de PCboom
In samenwerking met (voormalig) Industrieschap Ekkersrijt
is een prijsvraag uitgeschreven onder alumni van de Design
Academy. Het winnende ontwerp, de PCBoom (pcb = printed
circuit board), is als eerste bij bedrijventerrein Ekkersrijt
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, is er een kant en klaar ontwerp
en kostenraming gemaakt. 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, heeft

gemeente Son en Breugel in 2013 alle rechten en plichten
overnemen en zal optreden als formeel opdrachtgever voor
de PCboom. De PCBoom is in de zomer van 2013 geplaatst
en in het najaar van 2013 officieel in gebruik genomen door
de gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, de
heer Yves de Boer en burgemeester Hans Gaillard van
gemeente Son en Breugel.
De Brainmarker is een innovatieve , 42 meter hoge,
informatiedrager die op het terrein van Van der Valk Hotel
Eindhoven zal komen te staan. De Brainmarker wordt
geproduceerd en geëxploiteerd door een externe partij. In
2013 is doorgegaan met het benaderen van potentiële
adverteerders. Daarvoor zijn een verkoopbrochure, website
en bouwbord gerealiseerd. De inspanningen hebben hun
vruchten afgeworpen en eind 2013 waren er voldoende
adverteerders geworven om definitief groep licht voor de
start van de bouw te geven. Daartoe zijn in december de
eerste palen de grond ingegaan. Het vooruitzicht is om in
het voorjaar 2014 de Brainmarker in gebruik te nemen.
Brainport Avenue is een belangrijke internationale
toplocatie voor de hightech kennis- en maakindustrie.
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Ruimtelijke kwaliteit
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 Kwaliteits
team. 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 parkeeroplossing
en de groenstructuur. Bovendien worden voorzichtige
uitspraken gedaan over de gewenste architectuur en
reclame uitingen. Het kwaliteitsteam heeft zich in 2013
vooral bezig gehouden met haar eigen functioneren en de
inbedding in de projectstructuur. Advisering, terugkoppeling,
exposure en het bouwen van een totaaloverzicht waren
onderwerpen van reflectie. Er zijn in 2013 bij gebrek aan
aanvragen geen formele adviezen uitgebracht. Wel zijn er
gesprekken gevoerd, o.a. met ASML inzake de westelijke
uitbreiding en met de MIRT-onderzoekers inzake de
toekomst van Brainport Avenue. Vooral de ontwikkeling van
de Brainport Innovatie Campus en Eindhoven Airport blijft
aandacht vragen.
Beplanting Randweg Eindhoven
Het is alweer drie en een half 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 in
2013 afgerond. De wegbermen zijn beplant met duizenden
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bomen (linden en eiken). Ook zijn er bloemen gezaaid
(klaprozen, margrieten en zandblauwtjes) en hagen gezet
(veldesdoorn). Bovendien zijn er diverse poelen aangelegd in
knooppunt Batadorp en nabij de Mispelhoeve en de
volkstuintjes in Veldhoven.

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

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.
€ 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.

Rijksbijdrage
Regio en Rijk hebben gezamenlijk de Business case Brainport
Avenue opgesteld. De totale investeringskosten zijn geraamd
op € 472 mln. De opbrengsten, subsidies (waaronder een
Provinciale subsidie van € 26 mln) en externe bijdragen zijn
geraamd op € 380 mln. De Business case sluit derhalve 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

Hiernaast heeft het Rijk in het kader van het programma
“Beter Benutten” een bedrag van € 8,4 mln beschikbaar
gesteld 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
• Groen Raamwerk Landelijk Strijp: 		
15 mln
• Slowlane:					9,5 mln
• Noordelijke Aansluiting A2: 			
0,5 mln
In 2012 heeft het SRE het gehele voorschot ten behoeve van
de Aansluiting A67 overgemaakt naar gemeente Veldhoven.
In 2013 heeft het SRE het gehele voorschot ten behoeve van
het Groen Raamwerk Landelijk Strijp overgemaakt naar
gemeente Eindhoven. De gemeenten Eindhoven en Best
hebben hun deel van het voorschot voor de Slowlane in 2013
ontvangen.
In 2013 heeft het Rijk geen voorschotten op de rijksbijdrage
verleend.

Kosten van het Programmabureau 2013
Bedrijfsvoering
- Programmamanager 0,6 fte (SRE)
- Financieel adviseur 0,1 fte (SRE)
- Communicatie adviseur 0,4 fte
- Projectsecretaris 0,3 fte
- Projectadviseur 0,2 fte
Externe inhuur
Communicatie
Kwaliteitsteam
Onderzoek
-Kunst en licht
-Duurzaamheid
Bijdragen extern onderzoek
Faciliteiten
Subtotaal
Tekort 2012							
Totaal

€ 97.500

€0
€ 24.300
€ 1.500
€ 28.000

€0
€ 2.700

		

-

€ 154.000
€ 1.000
€ 155.000

Financiering van het Programmabureau 2013
SRE 15% 											€ 23.250
Deelnemende gemeenten 								€ 131.750
Eindhoven 67%								
Veldhoven 13%								
Best 10%
Waalre 5%
Son en Breugel 5%
Totaal
€ 155.000
In 2014 wordt er verder bezuinigd op de begroting. De deelnemende partijen zijn overeengekomen dat het
Programmabureau in 2014 moet draaien op een begroting van € 142.000
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Doorkijk 2014

Afgelopen jaar stond in het teken van de daadwerkelijke
realisatie van een aantal projecten. De nieuwe
Internationale School Eindhoven in de voormalige Constant
Rebecque Kazerne is feestelijk geopend. Dat geldt ook voor
het nieuwe Meubelplein Ekkersrijt, voor de nieuwe terminal
van Eindhoven Airport en voor het nieuwe Van der Valk hotel
waar ook de bouw van de Brainmarker is gestart. Bij het
Science Park Ekkersrijt is de eerste PCboom gerealiseerd en
de schop voor de Slowlane is de grond in gegaan. Met al
deze ontwikkelingen krijgt Brainport Avenue langzaam aan
een gezicht. De gebiedsontwikkeling van Brainport Avenue
is steeds meer een uitvoeringsproject.
Dit heeft er onder meer toe geleid dat er een herorientatie
heeft plaatsgevonden op de bestuurlijke samenwerking in
het project. Het SRE zal in 2014 haar trekkende rol in deze
overdragen aan de gemeente Eindhoven.
In 2013 is een MIRT onderzoek naar de ontwikkeling van
Brainport Avenue na 2020 gestart. Het beoogde doel is om
vast te stellen welke fysieke maatregelen nodig zijn voor een
succesvolle doorontwikkelingen van het gebied in het licht
van de gewenste economische ontwikkeling van Brainport.
In 2014 wordt een nieuwe Gebiedsvisie Brainport Avenue
opgeleverd.

Beoogde mijlpalen in 2014 zijn:
•	De opening van de eerste Brainmarker bij Hotel
Eindhoven/Van der Valk
•	De realisatie van de Slowlane langs het Beatrixkanaal in
Eindhoven en Best
•	Iedere twee maanden wordt er een Brainport Avenue café
gehouden (community-vorming)
•	Overdracht van het Programma Brainport Avenue naar
gemeente Eindhoven. Het nieuwe Eindhovense
Programmateam zal zich in 2014 inzetten om Brainport
Avenue te ontwikkelen. In 2014 heeft ze hiervoor een
bedrag beschikbaar van € 142.000 (exclusief mogelijke
bijdragen van derden).
•	De Gebiedsvisie Brainport Avenue 2020-2040 wordt
opgeleverd.
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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.

