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Studietur til Byregionen – 

Eindhoven, Holland 
 

15. oktober 2016 

 
 

Eindhoven har i løbet af de seneste årtier gennemgået en markant udvikling. En økonomisk 

krise i starten af 1990’erne førte til, at store mange af de virksomheder som Phillips måtte 

omorganisere og lave store nedskæringer. Endnu værre gik det for det daværende DAF NV, 

der gik konkurs, men som siden er genopstået i en ny konstruktion. Det fik også stærke 

konsekvenser for de hundredvis af virksomheder, som var leverandører til bl.a. Phillips og 

DAF.  

 

Krisen skabte en bevidsthed om, at det var nødvendigt at samarbejde mellem centrale aktører 

i byen for at overkomme udfordringerne. Det var indledningen til at offentlige myndigheder, 

industrien og universiteterne indgik i et tæt ”triple helix” samarbejde, hvor toneangivende 

aktører på tværs af sektorer gik sammen omkring den forestående udfordring. Ligeledes blev 

der lagt en strategi for, hvordan man kunne gøre økonomien mindre sårbar overfor 

økonomiske kriser. Strategien fokuserede på at styrke rammerne for industrien ved at 

forbedre deres kompetencer til at innovere og skabe diversificering, så de små virksomheder 

ville være mindre afhængig af større virksomheder som Phillips og DAF.  
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FORMÅL MED STUDIETURE 
 
Der er mange netværk og byregioner i det befolkningstætte Holland. Eindhoven, der ligger 
omkring 125 kilometer sydøst fra Amsterdam, er centrum for en af de meget velfungerende 
byregioner – metropoolregio Eindhoven. Regionen, som ligger nr. 3 på listen over byer med 
”Economic Potential”1 og i 2011 blev kåret som ”The World’s Intelligent Community”2, er 
internationalt anderkendt som bl.a. videns- og teknologiregion. 

Grunden til denne succes skyldes bl.a. byregionens fokus på samarbejde og innovation, men 

regionen er sig også bevidst, at der forsat skal arbejdes hårdt, hvis de skal fastholde deres 

førende position. Metropoolregio Eindhoven fokuserer derfor stærkt på at være økonomisk og 

socialt attraktiv for vidensarbejdere, samt på at styrke tripel helix partnerskabet mellem 

industri, vidensinstitutioner og lokale regeringer - Brainport Eindhoven.  

 

Formålet med turen er at høre om byregionens samarbejder og partnerskaber på tværs af 

sektorer og kommunegrænser, samt regionens policy making og finansieringsmodeller. 

Studieturen vil fokusere på Metropoolregio Eindhoven, der er blevet etableret for at skabe en 

langsigtet strategisk tænkning, ledelse og planlægning i regionen. Yderligere vil turen 

fokusere på det private-offentlige partnerskab Brainport Eindhoven, der er med til at skabe 

vækst og innovation, samt opfordrer til en interdisciplinær tilgang til produktion og 

samarbejde. Studieturen vil indbefatte møder med nøglepersoner og initiativtagere indenfor 

de relevante temaer, samt site visit til nogle af regionens væsentligste vækstområder. 

 

  

                                                   

1 Financial Times Ltds fDi Magazine 

2 Intelligent Community Forum,  
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KORT OVER EINDHOVEN 
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PRAKTISK INFORMATION  
 
 
DELTAGERE 

 Henrik Beyer  City CEO  Kolding  
 Søren Møllegård  Vice CEO  Nyborg  
 Michael Holst  City CEO  Fredericia  
 Niels Nybye Ågesen  City CEO  Vejle  
 Otto B. Jespersen  City CEO  Esbjerg  
 Peter Karm  CFO  Vejle  
 Steen Vinderslev  City CEO  Middelfart  
 Vibeke Byriel Kinch  City CEO  Fanø  

 Mogens Pedersen  City CEO Varde  
 
FRA DANSK ARKITEKTUR CENTER 

 Eva Kirstine Fabricius Senior Projektleder, Dansk Arkitektur Center 
 
 
 
 
FLYAFGANGE 
 

UDREJSE  

FLYSELSKAB: KLM  

 
UDREJSE TIRSDAG D.29. NOVEMBER  

Afrejse: Tid:   Fly: 
Billund - Amsterdam Afgang 18.35 (ankomst kl. 19.45) KL1348 

 
HJEMREJSE  

TORSDAG D. 1. DECEMBER  
Afrejse: Tid:   Fly: 
Amsterdam - Billund Afgang 21.35 (ankomst kl. 22.40) KL1349 
 
 
FREDAG D. 2. DECEMBER  
Afrejse: Tid:   Fly: 
Amsterdam - Billund Afgang 21.35 (ankomst kl. 22.40) KL1349
   
 

HOTEL 

Hotel Pullman Eindhoven Cocagne 

Vestdijk 47, 5611 CA Eindhoven,  

Holland 
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PROGRAM 

 
 

 

TIRSDAG D. 29. NOVEMBER 
 
 
16.30  Check in i Billund lufthavn (eller Hamborg Lufthavn) 
 
18.35 Afgang med fly fra Billund (Hamborg) 
 
19.45 Ankomst til Amsterdam Lufthavn Schiphol 
 
20.30 Tog fra Amsterdam Lufthavn til Eindhoven 
 
21.56 Ankomst til Eindhoven Central station 
 
22.10 Ankomst til Hotel Pullman Eindhoven Cocagne 
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ONSDAG D. 30. NOVEMBER 
 
 
 
09.15  Introduktion til studietursprogrammet (på hotellet) 
(15 min) v/Eva Kirstine Fabricius, Senior Projektleder, Dansk Arkitektur Center 
   - Meetingroom,, Pullman Hotel Cocagne 
 
09.30 Session - Metropoolregion Eindhoven 
(30 min) v/Jannet Wiggers, CEO Metropoolregio Eindhoven og  
 v/Thomas Voncken, Strategic Advisor Economic Development Metropoolregio  
     Eindhoven 
  - Meetingroom, Pullman Hotel Cocagne 

o Introduction to The Metropoolregio Eindhoven 
o The developments strategy and the financial model behind the 

partnerships for the urban region.  
o The Metropoolregio Eindhoven function in its daily running  
o The role of the majors in the Metropoolregio Eindhoven 

  
10.00 Session – Samarbejde (Bestuurlijke samenwerking) i Metropoolregio   
                        Eindhoven 
                       - Meetingroom, Pullman Hotel Cocagne       
 
(30 min)        v/Roël Hoppezak, rådsmand i Gemert-Bakel kommune og leder af ”Werkplaats      
                Mobiliteit en Innovatie”. 

o Introduction to Metropoolregio Eindhovens “Werkplaats Mobiliteit en 
Innovatie” department  

o How the region is ensuring the mobility through the cohesion between 
the major cities, the surrounding smaller towns and rural areas.  

o What does a good infrastructure mean for the Metropoolregio Eindhoven? 
o What are the strategies and future plans? And the financial model and 

partnerships behind the strategies? 
o What are the key learning points and what is the largest challenges. 

 (30 min) v/Theo Maas, rådsmand i Someren kommune, og leder af ” Kennisplatform 

Vitale Samenleving”  
 

o What is the MREs and the “gemeentes” strategies for the social- and 
health innovation and what financial model lays behind it? 

o How the region works with and involve the citizens? 
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o How does the region secure the livability of the citizens – both the 
existing and the newcomers, national as well as international? 

o Are the business in the region working together with the MRE and 
gemeentes on this or is it the work of the public sector?  

o What are the key learning points and what is the largest challenges. 

 

(30 min)        v/Paul van Leeuwen, senior policy advisor, Metropoolregio Eindhoven    

(Werkplaats Labour en arbeidsmarkt) 

 

o Introduction to the Metropoolregio Eindhovens “Werkplaats Arbeidsmarkt”  
o Metropoolregio Eindhoven strategy for generating growth 
o How does the region attract labor and companies – national, as well as 

internationally – to the region?  
o Does the strategy work?  
o What are the key learning points and what is the largest challenges. 

11.30 Spørgsmål og debat 
(30 min) - Spørgsmål og debat mellem deltagere og oplægsholdere.  

12.00 Transport  
 
12.30 Frokost i Strijp-S 
 Cafe Onder de leidingstraat, Leidingstraat 45, 5617 AJ Eindhoven 
 
13.30  Session om byudviklingsprojektet Strijp-S 

(60 min)  v/Jos Roijmans, project manager of the Railway Zone  

- Videolab (6th floor), Torenallee 20, Strijp-S, Eindhoven  

o Introduction to Strijp-S 
o How they attract the companies, qualified labor? 
o How do they manage to insure the cross-sector cooperation and the 

exchange of knowledge and ideas without the companies feel that they 
give away their trade secrets 

o The financial structure behind the Strijp-S 
o How the different partners are involved – for example what is the role 

of the Metropoolregio Eindhoven and the Municipalities?  
o How is the innovation and involvement of the institutes/universities 

secured?  
o Key learning points and the largest challenges? 

 

14.30  Site visit i Strijp-S 

(90 min)  v/Rolf Simons, communication officer, Department program Spoorzone and 

Economy & Culture 

16.00  Transport tilbage til hotellet 

 
16.15 Ankomst til hotel 

16.45 Kaffe og dialog om læringspunkterne fra dagen 
(60 min) Deltagerne vender og diskuterer dagens læringspunkter 
 
17.45 Egen tid 
 
18.45 Afgang fra hotel 
 
19.00 Middag  
    Restaurant Dijk9, Stratumsedijk 9, 5611 NA Eindhoven 
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TORSDAG D. 1. DECEMBER 
 
 
Kl. 08.30 Afgang fra hotel 
 
Kl. 09.00 Session – Understøt byregionens vækst og Brainport Eindhoven 

gennem samarbejde med vidensinstitutioner  
(30 min)  v/Jan Mengelers, Leder og secretaris/penningmeester af Eindhoven University 

of Technology 
- Eindhoven University of Technology, 5612 AZ Eindhoven 
 

o Introduction to what the role of the knowledge institutes are in connection 
with the Brainport Eindhoven.  

o What are the advantages and what are the challenges of the triple helix 
collaboration?  

o How does the region support growth through collaboration and innovation 
and how does the knowledge institutes contribute to growth in the region?  

o Challenges and keylearning points? 
 

Kl. 09.30 Site visit til Technishe Universiteit Eindhoven 
(45 min)  v/Clement L. Goossens, Head, Board Staff Department Innovation Strategy & 

Partnership, Eindhoven University of Technology  
 

kl. 10.45  Transport 
 

Kl. 11.00 Session – Offentlig-privat tripel helix partnerskab:  
(60 min) Brainport Development Eindhoven  

v/Joep Brouwers, vice director at Brainport Development 
- Brainport Development Office, Emmasingel 11, Eindhoven  
 

o Introduction to Brainport Eindhoven and the triple helix collabotration 
o What the incentive for the involved partners are today and what is the 

financial model behind the Brainport Eindhoven?  
o Who is it important to involve in the process and how is the best possible 

framework for the collaboration create and strengthen?  
o Challenges and keylearning points?   

12.00 Transport 

12.30 Frokost i High Tech Campus Eindhoven 

   The Mart, HTC 1 (The Strip), 5656 AE Eindhoven 
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13.30 Session – High Tech Campus Eindhoven 
(60 min) v/Frans Schmetz, Managing Director of High Tech Campus Eindhoven 
    Conference Center, High Tech Campus 1b, Building The Strip, room Zernike 

o Introduction to High Tech Campus Eindhoven (how did it start and how does 
it function today, what role does it play in MRE?) 

o What influence does High Tech Campus Eindhoven have in (and on) the 
Metropoolregio Eindhoven?  

o What is the financial model behind it and how does it contribute to the 
growth in the region?  

 

14.30 Site visit til High Tech Campus Eindhoven 
(60 min) v/Frans Schmetz, Managing Director of High Tech Campus Eindhoven 

 
15.30 Transport med bus til hotel 
 
15.50 Ankomst til hotel 
 
16.00 Kaffe og dialog om læringspunkterne fra dagen 

Deltagerne vender og diskuterer dagens læringspunkter 
 
17.00 Egen tid 
 
18.30 Afgang fra hotel 
 

19.00 Middag 

    Wynwood, Torenallee 40-08, 5617 BD Eindhoven 
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FREDAG d. 2. DECEMBER 
 
 

09.30 Tjek ud og afgang fra hotel/transport 

 

10.00 Session – om Automotive Campus  

(60 min) v/Bram Hendriks, ansvarshavende for Smart Mobility, Automotive Campus 
    - Automotive Campus 30, 5708JZ Helmond 

 
o Introduction to Automotive Campus 
o How they attract the companies, qualified labor? 
o How do they manage to insure the cross-sector cooperation and the 

exchange of knowledge and ideas without the companies feel that they 
give away their trade secrets 

o The financial structure behind the Automotive Campus  
o How the different partners are involved – for example what is the role 

of the Metropoolregio Eindhoven and the Municipalities?  
o How is the innovation and involvement of the institutes/universities 

secured?  
o Key learning points and the largest challenges? 

 

11.00 Site visit på Automotive Campus 

(45 min) v/Bram Hendriks, ansvarshavende for Smart Mobility, Automotive Campus 

 

11.45 Transport 

 

12.15 Session om Metropoolregio Eindhoven design og innovation strategy 

(60 min) v/Jurrienne Ossewold, director of Education, Research and Organazation and 

member of executive Board Eindhoven, Design Academy Eindhoven og  

v/Martijn Paulen, director, Dutch Design Foundation 

- Design Academy Eindhoven, Emmasingel 14, 5611 Eindhoven 

o An introduction and overview of the design activities in the Eindhoven 
region and Dutch Design in general to understand the way design and 

innovation stimulates new ways of thinking in the region.    
o What does a city region like metropoolregio Eindhoven gained by 

stimulating other business such as design and innovation – according to 
the Design Academy and Dutch Design Foundation and has been the 
gain for the institutions?  

o How does a city region like Eindhoven succeed with stimulating growth 
by their focus on design and innovation?  

o What have been the key learning points and what has been the 
challenges?  
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13.15 Transport – gåtur til restaurant 

13.30 Frokost 

14.30 Kaffe, opsamling og evaluering 

15.15 Egen tid 

17.30  Afgang fra hotel til Eindhoven Central station 
 
17.48  Tog fra Eindhoven Central station til Amsterdam Lufthavn 
 
19.12 Ankomst til Amsterdam Lufthavn 
 
19.30 Check-in i Amsterdam Lufthavn 
 
21.35  Afgang med fly til Billund 
 
22.40 Ankomst til Billund Lufthavn  
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Aldersfordeling i Holland 2016  

FAKTA OM HOLLAND 

 

Holland har cirka 16,9 millioner indbyggere, som strækker sig over et areal på 41,526 km2. 

Hollands befolkningstæthed er en af de højeste i Europa (405,5/km2), hvorfor verdens 

planlæggere og arkitekter rejser hertil for at lære om de hollandske løsninger på landets 

befolkningstæthed.   

Holland er bedst kendt for sine tulipaner, vindmøller og træsko. Det er mindre kendt, at 

Holland er en af verdens største økonomier og rangerer som nummer 17 i forhold til BNP. 

Hovedstaden er Amsterdam, mens regeringen og parlamentet har sæde i regeringsbyen Den 

Haag. 

Hollands befolkning er sammensat af 83 % hollændere og 17 % af anden etnisk baggrund 

(heraf er 9 procent af ikke-vestlig herkomst). 

Formelt kaldes landet for Kongeriget Nederlandene, og består af tre dele: Nederlandene, De 

Nederlandske Antiller, og Aruba. De to sidstnævnte er øer i Caribien, men teknisk set stadig 

underlagt kongen af Nederlandene. 
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HOLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE SYSTEM 

 

Regeringen og parlamentet 

Holland er et konstitutionelt monarki med et parlamentarisk system, hvor parlamentet har 

beslutningskompetencen. Kong Willem-Alexander er hollændernes statsoverhoved og sammen 

med ministrene udgør han Regeringen. Premierministeren leder Kabinettet, som består af 

ministre og statssekretærer. Regeringen forbereder og implementerer lovgivningen. 

Parlamentet består af to kamre. Senatet (Eerste Kamer) har 75 indirekte valgte medlemmer, 

der er valgt af provinsrådene medlemmer, der selv er folkevalgte. Senatet har vetoret i 

lovgivningsprocessen og har derudover til opgave at monitorere Regeringen og 

Repræsentanternes Hus. 

Repræsentanternes Hus (Tweede Kamer) har 150 medlemmer, som er folkevalgte. 

Repræsentanternes Hus’ hovedopgave er at tage del i lovgivningsarbejdet og politikudvikling, 

samt at kontrollere, at Regeringen udfører sit arbejde ordentligt. 

Der er parlamentsvalg hvert fjerde år. 

Provinserne 

Holland består af tolv provinser, der danner bindeled mellem staten og landets kommuner. 

Provinserne ledes af provinsråd, som vælges hvert fjerde år. Som nævnt vælger 

provinsrådene medlemmer til parlamentets førstekammer, Senatet, og har dermed indflydelse 

på størrelsen af de finanslovsbevillinger, der stilles til rådighed for den regionale og den lokale 

forvaltning. 

Groft sagt udfører provinserne opgaver, der er for store for kommunerne og for små til staten. 

Dog arbejder provinserne tæt sammen med andre offentlige myndigheder såvel som med 

virksomheder og sociale organisationer. 

En af de vigtigste opgaver for provinserne er fysisk planlægning. Det er provinsernes ansvar 

at skitsere mulighederne for potentielle ekspansion og udvikling af byer, industri- og 

erhvervsområder. 

Provinserne skal også sikre, at deres respektive byer, landsbyer og landdistrikter er 

tilgængelige og indbyrdes forbundet med fx offentlige busser og cykelruter. Ligeledes opretter 
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provinserne naturreservater og subsidierer kulturelle arrangementer som fx festivaler og 

udstillinger. 

Kommunerne 

De hollandske kommuner minder meget om de danske kommuner i forhold til opgaver. 

Holland har 390 kommuner (1. januar 2016), som hver især ledes af en kommunalbestyrelse. 

Ligesom parlamentet og provinsrådene vælges kommunalbestyrelserne hvert fjerde år.  

Kommunerne forestår drift og vedligeholdelse af lokalområdets offentlige service, og de 

udfærdiger forskrifter og tilladelser eller det modsatte iht. lovgivningen, fx 

bygningsreglementer og byggetilladelser. 

Decentrale statsorganer til håndtering af vand 

Uden for provins- og kommunalrådenes ansvarsområde er anlæg, drift og vedligeholdelse af 

kanaler, slusesystemer, vandforsyning, kloakering og vandafledning. Disse opgaver varetages 

af i alt 94 decentrale statsorganer, waterschappen, og finansieres vha. særskilte skatter. 

Den hollandske plantradition 

Arealmæssigt er Holland omtrent lige så stort som Danmark, men adskiller sig ved en 

befolkningstæthed der er næsten fire gange så høj. 

Mere end 60 procent af landets 16 millioner indbyggere bor bag diger i områder beliggende 

under havets overflade. Netop digerne er grunden til, at hollænderne traditionelt har 

accepteret en høj grad af statslig planlægning og topstyret regulering. Gennem digebygning, 

en stram vandforvaltning og ny landindvinding har statsmagten siden 1100-tallet sikret det 

enkelte individ, dets fysiske ejendom og nye udviklingsmuligheder.  

Eller som man siger i Holland: ”Gud skabte verden, men hollænderne skabte Holland”. 

Plansystemet 

Det hollandske plansystem ligner det danske plansystem i sin opbygning med tre niveauer: én 

stat, 12 provinser (svarende til de tidligere danske amter) og 390 kommuner.  

De 12 provinser udvikler tværsektorielle regionale udviklingsstrategier; et system der har 

været til inspiration for strategiudviklingen i de fem danske regioner efter kommunalreformen.  

 

Planhierarki som det danske: 

 

Landsplandirektiv – nota ruimtelijke ordening (Ministerie) 

 

Regional udviklingsplan – regionaal structuurplan (provencie) 

  

Kommuneplan – structuurplan (geemente) 

 

Lokalplan – bestemmingsplan (geemente) 

 

Planerne har samme retsvirkninger som i Danmark med undtagelse af  lokalplanerne, hvor 

der er planpligt i det åbne land og planmulighed i byerne. 

 

 

Mindre statslig regulering 

I de seneste 10 år er der fra statens side indført færre regler og mindre statslig regulering 

med følge af mere rum for lokale planinteresser. 

Den nationale plan er gået fra at være en egentlig regulerende plan til at være et strategisk 

papir. Og planloven er blevet revideret til en slags rammestyringssystem, hvor staten 

udstikker overordnede retningslinjer, provinserne detaljerer og omsætter disse i regionale 

udviklingsplaner, og kommunerne står med ansvaret for at realisere dem.  
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Samtidig har staten søgt at afvikle sin rolle som kontrollerende myndighed – dog optræder 

den hollandske stat stadigt enerådende, når det gælder anlæg af national interesse som 

større lufthavne, havne, motorvejsforbindelser, naturparker og økonomiske udviklingszoner.  

Hollandsk statsplanlægning som europæisk regional planlægning 

Hollænderne er meget bevidste om landets placering i europæisk sammenhæng, og der er 

forståelse for, at staten planlægger i et mere internationalt perspektiv. Forvaltningen af de 

store floder og Vadehavet tvinger hollænderne til at samarbejde med nabolandene på flere 

områder. Det gælder også udviklingen af mere transnationale opgaver som europæiske 

transportkorridorer, den økologiske infrastruktur og forbindelserne mellem vigtige havne og 

lufthavne.  

 

Pragmatisme og konsensusplanlægning 

Holland har tradition for konsensus-demokrati med uudtalte krav om, at alle interessenter 

helst skal være enige før, der kan besluttes noget endeligt. Dette kritiseres ofte for at sløve 

dynamikken i planlægningen, og resultaterne bliver gerne pragmatiske med et kommercielt 

islæt.  

Stærke plantraditioner 

At hollænderne er stolte over deres stærke plantraditioner ser man tydeligt i deres 

planlægningskanon ’35 Icons of Dutch Spatial Planning’, der i sit forord konkluderer, at ikke 

alene er landet selvskabt, det er også velskabt! 
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HOLLAND I EUROPA 

 

Holland lever ikke i isolation. Landet er tæt knyttet til sine naboer og hele Europa.  

Efter Anden Verdenskrig indså statscheferne for en række vesteuropæiske lande, at Europas 

fremtid lå i samarbejde for at forhindre, at en ny krig skulle bryde ud. Det startede med et 

samarbejde på området for strategiske ressourcer. Omkring 1950 var disse ressourcer kul og 

stål. På det tidspunkt var kul den største energikilde, og stål var nødvendig i store mængder 

for at rekonstruere infrastrukturen i Vesteuropa. Seks europæiske lande underskrev Paris-

traktaten i 1951 og derved oprettede Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF). Denne 

traktat tillod blandt andet fri handel med disse ressourcer mellem de seks deltagende 

nationer: Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Tyskland og Italien. 

I 1957 tog de seks nationer det næste skridt ved at underskrive Rom-traktaten. Dette betød 

realiseringen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF): en toldunion af de seks 

medlemslande, der er garanteret fri handel med alle produkter. EØF fik hurtigt lanceret en 

fælles landbrugspolitik med henblik på at sikre fødevareforsyningerne og forbedre 

landmændenes indkomster. Traktaten etablerede også det europæiske Atomenergifællesskab 

(bedre kendt som Euratom). Euratom fokuserede på udforskning og udvikling af atomenergi 

til fredelige formål. Senere blev de tre fællesskaber samlet i Det Europæiske Fællesskab (EF), 

som i dag er blevet til Den Europæiske Union (EU) med 28 medlemslande. 

Et EU bestående af stadig flere lande er også et EU med flere og flere stemmer, interesser og 

kulturer. Det gør det sværere at blive enige om de fremtidige mål for EU og om prioriteterne 

for det europæiske samarbejde. Denne udfordring kom blandt andet til syne med den 

hollandske afvisning af forslag til den europæiske forfatning. Men for Holland er en fremtid 

uden Europa næsten utænkeligt. Langt størstedelen af landets handel foregår inden for 

Europa. De forskellige økonomier i EU er stærkt sammenvævet og den frie bevægelighed for 

arbejdstagere minder regelmæssigt hollænderne om, at de er en del af Europa. 
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HISTORIE 

 

 

Eindhoven (oprindelig Endehoven – ”End Yard”), der ligger ved floden Dommel ved den gamle 

vej fra Utrecht og Amsterdam til Liège blev grundlagt og fik byret i 1232. I 1554 brændte 

mindst 2/3 af byen, og den led meget under Spaniens krig mod de nederlandske oprørere. I 

1629 skiftede Eindhoven officielt hænder og blev en del af Holland.  

Frem til den industrielle revolution var Eindhoven en lille ubetydelig by, hvilket først blev 

ændret i 1891, da en lille pæreproduktionsvirksomhed kendt som Philips blev grundlagt i 

byen. Igennem det tidlige 20. århundrede, voksede byen og produktionen eksponentielt, og 

med det, befolkningen og betydningen af Eindhoven. I 1920 blev byen udvidet med fem nye 

kommuner.  

Igennem det 20. århundrede fik Eindhoven også en stærk tobaks-, tekstil-, og senere, 

bilindustri, som kørte den fortsatte vækst i Eindhoven i hele det 20. århundrede. Under Anden 

Verdenskrig blev dele af byen ødelagt af luftangreb. Rekonstruktionen, der fulgte, erstattede 

mange af de ødelagte historiske bygninger med moderne inkarnationer, herunder de første 

højhuse. Et eksempel er ”Eindhoven Admirant” (Eindhovens højeste bygning) – et boligtårn på 

105 m i højden, som ligger ved siden af Philips’ første elpære fabrik. Efter Anden Verdenskrig 

var det særligt væksten hos bilfabrikanten DAF, der bidrog væsentligt til ekspansionen af 

Eindhoven og dennes økonomi. Siden har byen fået en del moderne arkitektur og er nu kendt 

som hovedsæde i hollandske industrielt design 
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FAKTA OM METROPOOLREGIO EINDHOVEN 
 
 
Land:   Holland. 
Provins:   Noord-Brabant.  
Største byer:   Eindhoven (landets femtestørste) og Helmond. 
Areal:   1.370 km2 (Eindhoven: 89 km2 (heraf vand 1,15 km2),   
                                              Helmond: 55 km2). 
Befolkningstal:  725.000 indbyggere (Eindhoven område: 225.000, by:  
                                              114.000 (april 2016), Helmond: 89.500 ).  
Befolkningstæthed:  2565/km2.  
Antal virksomheder: 32.000 virksomheder, der beskæftiger mere end 330.000  
                                              ansatte. 
BNP og eksport:  Regionen genererede i 2011 24 mia. € i BNP og 55 mia. € i               
                                              eksport, svarende til ¼ af landets samlede eksport. 
Gennemsnitlig indkomst:  32.000 Euro per hushold.  
Afstand til Amsterdam:  110 km sydøst for Amsterdam. 
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Metropoolregio Eindhoven 

 

Metropoolregio Eindhoven er en regional myndighed sammensat af 21 kommuner i Eindhoven 

byregion. Deres primære formål er at sætte langsigtede, strategiske mål for regionale 

bestræbelser for derved at sikre og udvikle en fælles strategi og dagsorden på tværs af 

kommuner og bygrænser. Metropoolregio Eindhoven varetager de fælles administrations- og 

interesseområder, såsom bæredygtighed og miljø, offentlig transport og infrastruktur, boliger 

og børnepasning, fritid, uddannelse, sundhed, kultur og socioøkonomiske forhold. 

Kommunerne er ansvarlige for den endelige implementering af planerne. Dette gælder dog 

ikke for de store regionale projekter, primært rekreative, som Metropoolregio Eindhoven 

forsat er ansvarlig for implementeringen af. Metropoolregio Eindhoven består af et tæt net af 

to byer og mange landsbyer, som er fordelt på de 21 kommuner (kommune størrelser, ud 

over Eindhoven, er på mellem 16.000 – 90.000 indbyggere).  

Det er primært Eindhoven by og området omkring byen, der er kendt som Hollands 

industrielle område. De vigtigste industrielle klynger i regionen omfatter mekatronik, 

bilindustrien og elektronik. Nye sektorer i området er industrielle distribution, miljøteknologi, 

medicinsk teknologi og informationsteknologi.  

 

Ud over sine industrielle klynger er regionen kendt for sine forsknings- og 

udviklingsaktiviteter. Det er hjemsted for et stort antal videnscentre, som alle har indflydelse, 

der rækker langt ud over regionen. Blandt disse kan nævnes Eindhoven University of 

Technology, Innovation Center og High Tech Campus. Af det samlede beløb, der bruges årligt 

til forskning og udvikling i Holland, går ca. 50% til Metropoolregio Eindhoven. Erhvervsbasen 

og forskningen på området har ført til, at regionen med rette er blevet internationalt kendt 

som den førende i viden og teknologi. 

Ved at fokusere på bl.a. bilindustri og på teknologi-baserede produkter af høj kvalitet, er 

regionen, trods sin gode tilgængelighed og infrastruktur, udfordret af og i konkurrence med 

hurtigt voksende produktionscentre i nationer med langt lavere omkostninger. Udover 

demografien udfordres regionen, som mange andre områder i Europa, af en lav fødselsrate og 

aldrende befolkning, hvilket også er med til at reducere den regionale arbejdsstyrke.  

For at sikre sin position som førende region indenfor innovation, teknologi og viden har 

regionen satset stærkt på at styrke sit tripel helix partnerskab mellem industrien, 

vidensinstitutionerne og regeringen. Et af de væsentligste initiativer på dette område er 

udviklingen af det private-offentlige partnerskab ”Brainport Eindhoven”. Et andet initiativ er 

dannelsen af Metropoolregio Eindhoven, hvor regionens 21 kommuner er gået sammen for at 

sikre, at regionen er økonomisk og socialt attraktiv for vidensarbejdere og virksomheder fra 

hele verden.  
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I dag fungerer Eindhoven som centrum for teknologi i den sydlige Holland – deraf byens 

slogan ”Eindhoven – førende i teknologi”. Regionen holder en strategisk position som et af 

Vesteuropas førende teknologicentre, og har været base for forsknings- og 

udviklingsfaciliteter i Philips Electronics i over et århundrede. Philips har for nylig bygget en ny 

forskning campus for 10.000 forskere i Eindhoven. Mange andre globale virksomheder har 

etableret udviklings- og produktionsfaciliteter i Eindhoven-området. Fyrre procent af alle 

hollandske udgifter til forskning og udvikling går til Metropoolregio Eindhoven – derfor er 

navnet ”Brainport” også relevant. Dens placering tæt på større transportruter og 

tilstedeværelsen af Eindhoven lufthavn gør regionen en vigtig korsvej.  

En fjerdedel af regionens arbejdspladser er indenfor teknologi og informations- og 

kommunikationsteknologi (IKT) med virksomheder som FEI Company (en gang Philips 

Electron Optics), NXP Semiconductors (tidligere Philips Semiconductors), ASML, Toolex, 

SIMAC, CIBER, Neways, Atos Origin og ovennævnte Philips og DAF.  

Næsten en tredjedel af Eindhovens befolkning er udlændinge. Dette skyldes bl.a. de store 

arbejdspladser, der tiltrækker arbejdskraft udenfor landets grænser. Eindhoven er stadig 

hjemsted for Philips, som nu er en multinational Electronics Corporation, og har gjort byen en 

stor teknologi hub. I 2003 gav mere end 9.500 virksomheder i regionen beskæftiger næsten 

130.000 mennesker. 

Regionen Eindhoven har også grænseoverskridende forbindelser med nabolandene. 

Partnerskaber med Leuven (Belgien) og Aachen (Tyskland) forventes at styrke regionens 

position yderligere. Eindhoven metropoolregio er officielt anerkendt af den hollandske 

regering, som et af de tre hovedtransportcentre i Holland, sammen med Amsterdam Schiphol 

lufthavn og havnen i Rotterdam.  
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Metropoolregio Eindhovens organisationsstruktur og samarbejde 

 

Metropoolregio Eindhoven styres af et regionsråd bestående af repræsentanter fra de 

deltagende kommuner (borgmestre eller rådmænd), samt en bestyrelse, der er de endelige 

beslutningstagere og ansvarlige for den daglige drift og repræsentation  udadtil. For at 

udarbejde en fælles regional strategi indenfor områder som økonomi, plads og mobilitet 

lægger Metropoolregio Eindhoven stor vægt på samarbejdet med og inddragelsen af 

regionens industrier, forskningsinstitutioner og civilsamfundsorganisationer. 

 

Konkret arbejder de 21 kommuner i Metropoolregio Eindhoven sammen om: 

- At udvikle en fælles strategi, dagsorden, samt mål for regionale 

bestræbelser 

- At skabe sammenhæng og koordination mellem alle organiserede regionale 

aktører 

- At skabe en fælles tilgang til højere myndigheder 

Kommunerne i samarbejdet er en naturlig del af tripel helix samarbejdet og understøtter 

realiseringen af ambitionerne i videnregion Brainport Eindhoven. 
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BRAINPORT EINDHOVEN  

 

Regionen er kendetegnet ved en kombination af store virksomheder, der opererer på 

verdensplan, flere hundrede specialiserede, innovative underleverandører, samt offentlig og 

privat forskning, udvikling, design, fremstilling og salg. Brainport Eindhoven er et privat-

offentligt tripel helix partnerskab mellem industrien, vidensinstitutionerne og regeringerne. 

Dette partnerskab, der står sammen om at øge regionens konkurrenceevne og position. For at 

sikre sammenhæng og fremdrift mødes ledelsen for ”Brainport Eindhoven” regelmæssigt med 

de berørte parter for at identificere deres styrker, behov og mål, samt for at kunne se efter 

samarbejdsmuligheder for dem ift. virksomhedsmæssige, sociale eller kulturelle mål. 

  

Et af de vigtigste redskaber er Brainport Eindhovens fokus på åben innovation mellem de 

store og små virksomheder, der i samarbejde med hinanden og med internationale 

orienterede vidensinstitutioner, deler og udvider viden i et åbent innovationsmiljø. Eksempler 

på produkter, der er udsprunget af dette åbne innovationsmiljø er MRI-scanner, LED lampe, 

højeffektive solceller og TomTom navigationssystem. Partnerskabet udgør sammen med 

Amsterdam Lufthavn Schiphol og Rotterdam havn en af de tre grundpiller i den hollandske 

økonomi.  

 

De fleste patentansøgninger kommer fra Eindhoven byområdet, som Philips har den største 

andel af med 4,024 patenter i 2014, efterfulgt af NXP (651 patenter, 2014) og ASML (177 

patenter, 2014). 

 

Generel ledelse og administration 

Brainport Foundation er den øverste myndighed i organisationen. Her indgår borgmestre, 

repræsentanter fra erhvervslivet og universiteter i bestyrelsen, som udstikker de langsigtede 

strategier og politikker. Strategien fremgår af ”Brainport Navigator 2013”, hvor mere end 100 

projekter blev defineret i forbindelse med lanceringen i 2005. Bestyrelsen har 21 medlemmer. 

Disse er hovedsageligt borgmestre og rådmænd. Hver kommune har en repræsentant i 

regionsrådet. Direktionen er ansvarlig for den eksterne repræsentation af regionen, interne 

funktion af samarbejdet og den regionale platform. Bestyrelsen og forretningsudvalget træffer 

de formelle beslutninger og er den primære finansieringskilde i forhold til Brainport 

Development, der implementerer strategierne. Derudover bidrager virksomheder, den 

omkringliggende provins, EU, samt lokale interessenter økonomisk til Brainport Development. 
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Bidraget fra EU skal ses i lyset af, at der inden for de senere år er kommet stigende fokus på 

den regionale udvikling herunder regionalt samarbejde.  

Implementeringen af strategien foregår i Brainport Development, der leverer ressourcer til de 

forskellige projekter. Et særligt kendetegn ved projekterne er, at de bliver gennemført i 

samarbejde med eksterne parter og ejerskabet af projekterne er forankret til regionale 

interessenter, som har en stærk position inden for lokalsamfundet. I praksis betyder det, at 

virksomheder eller andre institutioner tilegnes ejerskabet. De er dermed ansvarlige for 

gennemførelsen og implementeringen. Denne konstruktion giver en særlig ejerskabsfølelse fra 

de involverede, der ser sig selv som ’problem owners’ i den sammenhæng. De involverede 

kan ligeledes trække på kompetencer fra netværket, hvilket ofte fører til, at ressourcer bliver 

stillet gratis til rådighed.  

En række indikatorer, der fungerer som succeskriterier, bliver defineret ved det enkelte 

projekts opstart. Senere i processen anvendes de til at kunne påvise effekt og foretage 

evaluering af tiltagene. Der er en forholdsvis høj graf af gennemsigtighed i projekterne, da 

man løbende kan følge med i projektets udvikling i forhold til de forskellige indikatorer på 

Brainports hjemmeside.  

 

Generelt er projekterne definerede inden for fire overordnede temaer: People, Technology, 

Business og Brasics.   

Temaet People omhandler bl.a., hvorledes teknologiske kompetencer kan styrkes i regionen. 

Projekterne er i den sammenhæng at skabe en iværksætter kultur, der kan medvirke til at 

skabe flere virksomheder. For at understøtte denne udvikling er der en række konkrete 

projekter herunder iværksætterskoler og stimimelerings programmer. Derudover er der fokus 

på at skabe et bedre match mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarked, hvor 

uddannelsessystemet i højere grad skal målrettes områdets styrkepositioner. Eksempelvis har 

man arbejdet med at markedsføre det teknologiske område overfor børn i folkeskolen og gøre 

dem interesserede i området fra et tidligt stadie for dermed at sikre ’fødekæden’ i forhold til 

fremtidige talenter.  

Technology-temaet fokuserer på at stimulere innovation gennem innovationscentre, som i høj 

grad baserer sig på offentlig-private partnerskaber, hvor åben innovation er et centralt tema. 

Holst Centret, der indgår som en del af High Tech Campus er eksempel på, hvorledes det 

offentlig-private samspil kommer til udtryk i praksis. 

I forhold til temaet Business er målet at tiltrække flere vindenstunge virksomheder, der 

passer specifikt ind i Brainports profil. En hurtigere, bedre og mere målrettet bistand til 

opstartsvirksomheder herunder finansiering og stimuleringsprogrammer er et andet 

væsentligt aspekt i strategien. Indsatsen på områder kan i nogen grad sammenlignes med de 

regionale væksthuse i Danmark.  

 

Det fjerde tema Basics, fokuserer på at skabe et internationalt community, der i højere grad 

kan gøre det attraktivt for udenlandske virksomheder at etablere sig i området. Derudover er 

der fokus på livskvaliteten.  

En af de største styrker er de tætte relationer, der bliver skabt mellem toneangivne aktører. 

Det betyder, at man i praksis kan samle ledende personer i regionen i forhold til forskellige 

udfordringer og samtidig i højere grad kan påvirke regeringen i Haag ved aktører samlet på 

tværs af sektorer. Det kom bl.a. til udtryk i starten af 2009, hvor fremtrædende regionale 

virksomheder som ASML og DAF var i krise, hvilket førte til fyringer i virksomhederne. 

Aktørerne inden for Brainport reagerede hurtigt ved at udarbejde en sekspunkshandlingsplan, 

som man også promoverede overfor regeringen med henblik på at få midler til de forskellige 

regioner, som blev ramt af krisen.  

Denne offensive fremgangsmåde førte til, at Eindhoven fik allokeret forholdsvis store 

ressourcer sammenlignet med de øvrige regioner. Den stigende fokusering på at påvirke det 
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nationale niveau har betydet, at Brainport i 2008 oprettede et kontor, som dels har til hensigt 

at skaffe midler til området, mens det ligeledes skal påvirke regulering og lovgivning i forhold 

til bedre at kunne håndterer krisen. I denne sammenhæng har man forsøgt at påvirke 

lovgivningen på skatteområdet ved at arbejde for skattelettelser til ansatte for i højere grad at 

kunne tiltrække talenter til området.  

 

Brainport er organiseret som en selvstændig fond. Det betyder, at kommunernes rolle er 

begrænset til primært at omhandle udviklingen af strategien. Dette er ifølge Brainport selv en 

væsentlig styrke, da det i praksis betyder, at beslutninger ikke skal gå gennem en politisk 

proces, der ofte kan være langtrukken og bureaukratisk, hvilket giver mere fleksibilitet i 

forhold til konkrete tiltag og projekter. Derudover bliver projekterne mere ambitiøse, når de 

foregår i regi af Brainport, hvilket skal ses i lyset af de større ressourcer, der er til rådighed, 

som følge af involveringen af triple-helix parterne, sammenlignet med de enkelte kommuner. 

Det højere ambitionsniveau har betydet, at projekterne i Brainport Developent generelt har en 

længere tidshorisont, da de med tiden er blevet større og mere komplekse. Dette skal ses i 

sammenhæng med den voksende grad af tillid, der bliver udvist fra interessenterne i 

Brainport. I forhold til kommunerne, der i højere grad er præget af en ’nul-fejls kultur’, er der 

i Brainport stor bevidsthed om, at der skal være plads til forfejlede projekter. Dette kan ikke 

undgås, når man igangsætter det store antal projekter, der er tilfældet i Brainport.  

En ny strategi for Brainprot frem imod 2020 er ved at blive realiseret. Det skal ses i lyset af, 

at de tiltag og projekter som blev belyst i Brainport Nevigator 2012, der indeholdt mere end 

100 projekter allerede i praksis er blevet effektueret. Den nye strategi indeholder en vision 

om udvidelse af Brainport til også at omfatte det sydlige Holland, herunder Maarstricht. Det 

bliver anset som en nødvendighed, hvis regionen skal fastholde sin position som en førende 

teknologiregion i Europa. Det betyder ligeledes, at Brainport geografisk i fremtiden bliver 

tættere forbundet med de involverede byer i Eindhoven-Leuven-Aachen trianglen (ELAt), der 

vil få en større betydning fremadrettet.  
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STRIJP – S 

 

Strijp-S er en industripark, der i dag bruges af den kreative sektor i Eindhoven med 

midlertidige og stationære funktioner og initiativer. Udover Strijp-S, der er den første 

industriareal til at blive genanvendt er der blevet åbnet en række andre - Strijp-T og Strijp-R.  

Strijp-S var det område, hvor Anton Philips i 1916 anlagde sin første glas fabrik til produktion 

af pærer. Grundet succesen udvidede Philips og havde til sidste største delen af området. Det 

bar også i Strijp-S at de første Philips radioer, tv blev produceret.  

 

På grund af sin produktion af radio- og radar, blev Strijp-S området bumpet af Royal Air Force 

under anden verdenskrig. Efter krige kom området op at kører igen om mange arbejdere 

havde deres daglige gang i området, dog var det utilgængeligt for udefrakommende. I 

90'erne, da Philips trak sig tilbage fra Eindhoven centrum blev også fabrikshallerne efterladt. I 

2000 startede de første diskussioner om ombygningen af Strijp-S som det ses i dag.  

I dag fungerer de gamle fabriksbygninger som åbne arbejdspladser og studios for kreative 

iværksættere. Også den kreative skole St. Luke har valgt at placeret i området. I 2015 var 

mere end trefjerdedele (78,2%) af brugerne/beboerne i alderen 20 til 34 år, en høj procentdel 

set ud fra at denne aldersgruppe repræsenterer mindre end en fjerdedel (24,6%) af byens 

Eindhovens samlede befolkning.  
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EINDHOVENS TEKNISKE UNIVERSITET  

 

 

Eindhoven har et universitet, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Det blev grundlagt 

den 15. juni 1956 af den hollandske regering. Siden grundlæggelsen har det haft sit eget 

campus i centrum af Eindhoven, nord for den centrale station. Med 7.500 studerende, 250 

professorer, 600 ph.d.-studerende, 200 kandidater og 3.000 andre medarbejdere, er TU/e det 

andet mindste universitet i Holland (det mindste er Wageningen) TU/e har ni fakulteter: 

Biomedical Engineering, Construction, Electrical Engineering, Industriel Design, Kemiteknik, 

Applied Physics, Industrial Engineering & Innovation Sciences, Engineering og Matematik & 

Datalogi. TU/e var i 2006 det bedste universitet i England ifølge den britiske "Times".  
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HIGH TECH CAMPUS EINDHOVEN 

 

Det stærke samarbejde inden for byregionen har haft en medvirkende indflydelse på 

regionens stærke position indenfor teknologiområdet. Andre årsager er High Tech Campus, 

der består af mere end 140 virksomheder - med adgang til nødvendig viden, partnere og 

talent, der samles i en klynge af forskningsinstitutter, samt internationale -og nystartede 

virksomheder. Den hører til blandt de største forskerparker i verden målt ud fra antallet af 

ansatte. Virksomheder der er repræsenteret i High Tech campus, står for halvdelen af 

patentansøgningerne i Holland.  

Forskerparken blev oprindelig etableret i 1998 af virksomheden Philips med henblik på at 

centralisere de nationale forskning og udviklings aktiviteter på ét sted. Siden da har 

samarbejdet om teknologiske innovationer været et omdrejningspunkt for området. Årsagen 

er, at en høj koncentration af viden samles på ét sted og en åben atmosfære for samarbejde 

mellem forskere bidrager til udviklingen af nye teknologier på kortere tid, så virksomhederne 

kan introducere dem hurtigere. Dette samarbejde og vidensdeling er nøglen til Open 

Innovation arbejdsmetode, som er en vital del af High Tech Campus Eindhoven DNA. Fra det 

øjeblik, Philips Campus åbnedes op for andre teknologivirksomheder og forskningsinstitutioner 

i 2003 har processen været tiltagende. High Tech Campus Eindhoven har udviklet sig til det 

uafhængige og dynamiske økosystem, de er i dag; et samfund, hvor virksomhederne bliver en 

del af et netværk, der består af mere end 140 virksomheder med videnarbejdere, der udvikler 

markedetsteknologier, nye produkter og services.  

Philips har i tidens løb investeret store ressourcer i High Tech Campus, men det er 

intentionen, at Philips fremadrettet skal spille en mindre rolle i forhold til ejerskabet af High 

Tech Campus. I marts 2012, trådte High Tech Campus Eindhoven ind i en ny fase, da det blev 

solgt til Ramphastos Investments af Philips og i dag er flere parere involveret bl.a. Brainport 

Foundation, Eindhoven Kommune, Metropoolregion Eindhoven, økonomiministeriet, Brabant 

Development Agency, samt Association Technology Liaison Eindhoven Region.  

Det faktum, at åben innovation er dybt rodfæstet i High Tech Campus Eindhoven er bevist ved 

nye fælles indsatser, samt Kick offs næsten dagligt. Mere end 80 procent af de 140 

virksomheder arbejder sammen om at omdanne teknologiske nyskabelser i erhvervslivet på 

kort tid. Disse virksomheder og de 10.000 internationale forskere, udviklere og iværksættere, 

der arbejder for dem, har alle deres egne netværk af arbejdstagere og videnorganisationer. 

Disse netværk mødes på Campus, hvilket giver et net af viden og forretningsforbindelser. 

Gennem de multinationale institutioner og forskningsinstitutioner, der er til stede på Campus 
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og deres tætte kontakter med investorer, er virksomhederne direkte forbundet til centrale 

højteknologiske internationale netværk. 

Virksomheder i Brainport regionen - som er central for High Tech Campus Eindhoven - har det 

største forskning og udviklings forbrug på alle virksomheder i Holland. Succesen af disse 

investeringer fremgår af det faktum, at Brainport regionen blev valgt "klogeste region i 

verden" i 2011 og mottoet i High Tech Campus ”den smarteste kvadratkilometer” i Holland.  

 

Eindhoven hævder, at hemmeligheden bag succesen er at kombinere den magt og de fordele, 

der er ved lokalt samarbejde med en international tilgang til markeder og talent. Den åbne 

tilgang hos High Tech Campus Eindhoven har tilladt et økosystem at udvikle sig, som omfatter 

internationale virksomheder og viden fra over 60 forskellige lande. Derudover ligger succesen 

sandsynligvis i High Tech Campus store interaktion mellem forskere og virksomheder, der 

skabes ved de mere end 150 arrangementer, som afholdes på området.  

Derfor spiller det også en stor rolle, at High Tech Campus løbende udvikler sig og i dag 

indeholder bl.a. indkøbs- og pasningsmuligheder, konferencecenter, sportsfaciliteter, bank, 

computerforretning og forskningsbibliotek – derved fungerer High Tech Campus i praksis som 

en funktionel by.   
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AUTOMOTIVE CAMPUS 

 

Projekterne i Brainport Development omfatter også de mindre kommuner i Brainport. Således 

har Brainport Development aktivt bidraget i udformningen af Automotive Facility Center også 

kendt som Automotive Campus i Helmond. Projektet blev etableret i samarbejde med private 

partnere herunder innovations virksomheden TNO og den internationale industri gruppe VDL 

Groep, som medfinansierede i alt EURO 9,1 mio. Brainport Development var medvirkende til 

at skaffe yderligere finansiering, hvilket lykkes da Økonomiministeriet, Noord-Brabrant 

provins og Metropoolregio Eindhoven gav tilsagn om yderligere EURO 9,1 mio. Centret skal 

sikre faciliteter for små og mellemstore virksomheder under etablering og sørge for driften af 

en række laboratorier inden for ’Driving Guidance’ og ’Electric vehicle’. Centret skal medvirke 

til at understøtte klyngeudvikling i Helmond inden for bilindustrien, der er en af byens 

styrkepositioner.  

Formålet med Automotive Campus er at sammensætte interessenter i bilbranchen for på 

denne måde at sikre innovative og produktive processer. Bilindustrien er under hastig 

forandring – en forandring regionen ønsker at være en del af. Ny udvikling er særligt tydelige 

inden for Smart og Green Mobility. Det kræver samarbejde med andre sektorer inden for bl.a. 

energi, infrastruktur og trafikstyring, men også samarbejde mellem virksomheder, 

forskningsinstitutioner, uddannelse og regeringer er også afgørende. 

Automotive Campus støtter og opmuntrer åben innovation, forskning, videndeling og 

samarbejde. Virksomheder på campus inspirere hinanden ved at udveksle viden, erfaring og 

faciliteter. Resultatet er, at innovation opstår hurtigere, viser omkostningseffektiv og opnår 

højere kvalitet; dette er gjort mulig ved hjælp af at tilrettelægge og lette seminarer, 

konferencer, workshops, netværksmøder og matchmaking aktiviteter både en individuel og en 

kollektiv karakter, og også for ikke-bosiddende. 

De Automotive Campus huse forskellige høj kvalitet, teknisk faciliteter for en række forskellige 

formål. Forskningscentre og testfaciliteter indgår i Automotive Campus fælles faciliteter. Andre 

centre tilhører test- og forskningsvirksomheder som TNO, TASS International og Benteler 

Engineering Services. Hertil kommer, at Campus i Automotive House tilbyder et inspirerende 

miljø for arrangementer, møder og sammenkomster. Du vil finde gode faciliteter, der er 

særdeles velegnet til netværk og dele viden i en professionel, stemningsfulde omgivelser. 

Automotive Campus er et nationale og internationale hotspot, mødested og forretningssted 

inden for bilindustrien (teknologi) og smart mobilitet. Automotive Campus vision er at tilbyde 

en attraktiv læring og arbejdsmiljø, teknologiske (test) faciliteter der er ”state of the art” og 

fleksibel indkvartering af virksomheder – små som store. 
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Vidensarbejderne i området er primært ingeniører, leverandører, forskere, testere og montage 

arbejdere. Automotive Campus er et mødested, hvor knowhow og virksomheder kan få 

sammen med det formål at fremme tværsektorielt samarbejde, udveksling af viden og åben 

innovation.  

Fakta: 

- 11.000 m² kontorer, værksteder og laboratorier 

- 500 ingeniører og forskere 

- 100 biler studerende på alle niveauer 

- 30 virksomheder og organisationer 

- 25 laboratorier og testfaciliteter 

- 50 arrangementer om året 

- 3000 besøgende om året 
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”World Design Capital, The City of Eindhoven”  

http://www.fractal.org/Samenhang-Industrieel-Ontwerpen/Bidbook-EWDC.pdf 

 

 

DESIGN OG INNOVATION 

 

I løbet af de sidste to årtier har Eindhoven opnået en styrkeposition inden for forskning og 

teknologibaserede erhverv, men baseret på erfaring fra tidligere tiders økonomiske kriser 

ønskede byen et bredere fundament. Derfor valgte regionen også at fokuserer på vækst 

gennem yderligere støtte, interesse og aktiviteter inden for kreative erhverv. Særligt satsede 

Eindhoven på industrielt design, da dette gjorde det muligt for byen at bygge på eksisterende 

kompetencer indenfor f.eks. ingeniørvidenskab, teknisk design og produktudvikling, samtidig 

med at man opbyggede en komplementær kompetence inden for design.  

 

Som resultat af denne satsning, oplevede designområdet en positiv og voksende udvikling i 

byen, som blandt andet afspejles i nye initiativer inden for forskning og uddannelse af ny, 

specialiseret arbejdskraft i designinstitutioner som Design Academy og Phillips Design. 

Andelen af iværksættere på designområdet i Eindhoven er desuden højere end for andre 

sektorer. Netværksinitiativer mellem designere og teknologiske virksomheder er med til at 

skabe gode mødepladser for designvirksomheder. 

 

Trods sin ringe størrelse har Holland en fremtrædende plads på det internationale design kort 

bl.a. med designerne Berlage, Piet Mondrian og Gerrit Rietveld. I øjeblikket Holland har en 

lang række designere med en internationalt ry, herunder Rem Koolhaas, Ben van Berkel, 

Winnie Maas, Droog Design, Viktor & Rolf, Marcel Wanders, Hella Jongerius, Piet Hein Eek, 

Philips Design, Studio Dumbar og Thonik. 

Størstedelen af disse top designere er uddannet på eller er tilknyttet Design Academy 

Eindhoven. Forløberen for den nuværende verdenskendte Design Academy Eindhoven, The 

Akademiet for Industriel Design Eindhoven, var den første af sin art i Holland, og blev 

grundlagt i omkring 50’erne. Fokus på design er derfor ikke blot en nystartet hype, men en 

tradition med en vision.  

 

Den største design begivenhed i Holland, Dutch Design Week (med mere end 80.000 

besøgende) finder sted i Eindhoven.  

http://www.fractal.org/Samenhang-Industrieel-Ontwerpen/Bidbook-EWDC.pdf

