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van 11.000 m² voor zijn productieatelier, een restau-
rant en een warenhuis. Daar staan zijn creaties te 
koop en verkoopt hij producten van designers die zijn 
smaak en filosofie volgen. Van horloges tot kleren, 
van speelgoed tot boeken.
Ga zeker kijken op de bovenverdieping, daar staan zijn 
eigen meubels, keukens, interieurs en objecten. Vaak 
zijn die ontzettend groot. En verschrikkelijk duur. Niet 
altijd mooi of praktisch, maar ze dwingen je tot 
nadenken. Hoe massief die megasofa van oud 
legerzeil! Kan ik daar wel in zitten of zal ik er onge-
makkelijk in verdrinken? Waarom dat immense 
mannenhoofd gemaakt van bij elkaar gelijmde vuile 
plastic flessen, wasmiddelbidons en oliebussen?
Tegelijk krijg je een inkijk in het atelier waar schrijn-
werkers planken en houtpanelen op maat zagen en 
stapelen als bouwpakketten. Na al die tijd aan de kop 
van het peloton Dutch designers heeft Piet Hein Eek 
het meer dan gemaakt. Hij werkt nu samen met Ikea 
om ‘producten voor de massa te maken die niet als 
massaproducten aanvoelen’, met natuurlijke en 
duurzame materialen. De eerste collectie rotan- en 
bamboemeubelen met bijpassende stoffen is handge-
maakt in Indonesië en Vietnam, net als de meubels in 
zijn eigen atelier. Piet Hein mag dan al de wereld 
rondreizen, voor Eindhoven heeft hij gekozen. <<

Dit najaar in eindhoven
•	 Van Abbe en De Stijl:	toptentoonstelling	in	het	feestjaar	met	werken	van	kunstenaars	van	

De	Stijl	tot	hedendaags	design.	Ook	Piet	Mondriaan	en	De	Stijl-kompaan	Theo	van	Doesburg	
zijn	vertegenwoordigd.	Centrale	vraag:	wat	is	de	rol	van	kunstenaars	en	ontwerpers	bij	het	
creëren	van	nieuwe	producten?	Tot	31	december	in	het	Van	Abbemuseum.		
www.vanabbemuseum.nl

•	 Dutch Design Week & World Design Event:	2.500	ontwerpers	stellen	hun	werk	en	ideeën	
voor	op	het	grootste	designevenement	van	Noord-Europa.	Het	eerste	luik	geeft	veel	ruimte	
aan	jong	talent,	het	World	Event	focust	op	de	stad	van	de	toekomst.	Hoe	maken	we	die	
socialer	en	slimmer?	Van	21	tot	29	oktober	op	verschillende	locaties.	www.ddw.nl

•	 Glow:	feeëriek	lichtkunstfestival	met	meer	dan	veertig	grote	lichtkunstwerken.	Een	
wandelroute	voert	je	langs	verlichte	gebouwen	en	unieke	projecten.	Van	11	tot	18	november.	
www.gloweindhoven.nl

ErhEEn
•	 Auto: Brussel-Eindhoven: 133 km.
•	 Trein: neem de Thalys vanuit 

 Brussel-Zuid naar Rotterdam. 
 Vandaar met de IC-trein naar 
 Eindhoven. Duur: 2u21.

EtEn	En	drinkEn
1	 Kazerne: uit eten in een gigantische 

galerie die de raakvlakken tussen 
kunst en design verkent. De keuken 
is op Italiaanse leest geschoeid, de 
ruimte en de kunstwerken inspire-
ren tot de betere babbel met tafel-
genoten. Paradijslaan 2-8.  
www.kazerne.com

2	 Usine: van ontbijt tot diner, hier eet 
je de hele dag door in een brasserie-
sfeer. Degelijke kaart. Proef er een 
Witte Dame. Usine huist in de Licht-
toren, waar Philips vroeger gloei-
lampen testte. Lichttoren 6. usine.nl

3	 Velosoof: vrolijk wieler-eetcafé met 
fietsreparatiehoek en minimuseum 
over wielrenner Bert Oosterbosch. 
Nachtegaallaan 15.  
www.velosoof.com

doEn!
4	 City Walk Roundabout Design: 

fietstour langs de highlights van wat 
de Nederlanders hun Brainport 
noemen, waar toegepaste weten-
schappers en creatieve designers 
hoogwaardige nieuwigheden ontwik-
kelen. Start bij de Eindhoven 
 Brandstore (VVV), Stationsplein. 
www.thisiseindhoven.nl

5	 Strijp S: waar de oude radiofabriek 
van Philips een heel nieuwe bestem-
ming kreeg met designstudio’s, 
trendy shops, een overdekte markt, 
een skatehall en coöperatieve 
 woonlofts. Rondom de Torenallee.  
www.strijp-s.nl

6	 Piet Hein Eek: een van Nederlands 
bekendste designers heeft een 
werkplek van 100.000 m² in de wijk 
Strijp R, de vroegere keramische 
werkplaatsen van Philips. De winkel 
met eigen producten en spullen van 
aanverwante ontwerpers is een 
bezoek waard. Halvemaanstraat 30. 
pietheineek.nl

7	 Van Abbemuseum: toonaangevend 
museum voor hedendaagse kunst. 
De vaste collectie omvat drieduizend 
kunstwerken. Een aantal werken van 
belangrijke kunstenaars wordt 
 getoond. Daarnaast ook tijdelijke 
tentoonstellingen. Dit najaar met 
aandacht voor het themajaar 
 Mondriaan tot Dutch Design. Bilder-
dijklaan 10. vanabbemuseum.nl

SlapEn
8	 Inntel Hotels Art Eindhoven: klasse-

hotel met veel hedendaagse kunst 
en design in hartje stad. Tip: vraag 
een kamer in de Philipsvleugel, dan 
logeer je in de oorspronkelijke gloei-
lampenfabriek. Mathildelaan 1. 
www.inntelhotelsarteindhoven.nl

kampErEn
9	 Vakantiepark Witven: het hele jaar 

door kampeergelegenheid op een 
boogscheut van Eindhoven. Alle 
voorzieningen voor caravans en 
campers. Witvenseweg 6 in 
 Veldhoven. witven.nl

mEEr	info
•	 www.mondriaantotdutchdesign.nl: 

alles over het themajaar.
•	 www.holland.com: toeristische info 

over Nederland.
•	 www.thisiseindhoven.nl: voor meer 

toeristische info, logies, fiets- en 
wandelkaarten, fietsverhuur.

Designer Piet Hein Eek doet veel 
meer dan meubels ontwerpen.
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