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The Fellenoord district is going to be the new city heart of Eindhoven in 
2040. Through placemaking and co-creation, the municipality is trying to 
define what this new city heart should look and feel like for the citizens of 
Eindhoven. As a placemaking activity, Cocosmos organized an interactive 
expo about the development during Dutch Design Week 2021.

During this week, people could participate in thinking about the future of 
the Fellenoord; by walking through life-size visualizations of what this could 
be, visitors were able to experience and elaborate on the future of this area. 
Together with representatives of the municipality, Cocosmos collected 
insights and opinions from the visitors.

This data was analyzed and presented to the team at the municipality 
through a book. This book visually presents the insights and holds a set of 
cards with the most important input and recommendations. The book and 
set of cards are made to grow with each new placemaking activity.

In this report I will discuss my work for Cocosmos. I will shortly introduce the 
company and discuss my motivations; from there I will go into the project 
itself by explaining the context and presenting the process.

Summary
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Introduction
This past semester I have been a part of team at Cocosmos. Cocosmos is 
a small social design studio that focusses on co-creation and participation 
processes. They help their clients with the process of co-creation in 
spatial, social, and strategic issues. Their clients consist of a wide range 
of socially engaged organizations such as municipalities, governmental 
organizations, and housing corporations.

In my previous work I have already worked on topics of citizen participation 
in urban planning (Van der Horst & Peeters, 2021) and the facilitation of 
co-creation. Through my experience with this I have come across the 
work by Philémonne Jaasma, the founder of Cocosmos, on exchanging 
perspectives (Jaasma, 2017) multiple times. To use this experience 
outside of the academic world I got in touch with her, and we arranged for 
me to work with her on co-creation and placemaking processes around 
Eindhoven.

At Cocosmos I primarily worked on the project they are doing for the 
municipality of Eindhoven, which aims at organizing and facilitating 
the placemaking process of the new city development of Eindhoven 
called Eindhoven Internationale Knoop XL (Knoop XL in short). This new 
development aims at the creation of the new city heart of Eindhoven at 
the Fellenoord, the area north of the central station that is currently not an 
active and pleasant urban space.
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Co-creation and Placemaking
Co-creation is a practice that finds its origins in participatory design and 
has developed itself in different ways within different domains (design, 
urban planning, architecture, business)(De Koning, Crul, Wever, 2016; 
Sanders & Stappers, 2008; Sanders, 2005). It is hard to give a hard 
definition of what co-creation exactly is but in the broadest sense it could 
be defined as the cooperative creative process of two or more individuals 
(Sanders & Stappers, 2008). It is often used to navigate multistakeholder 
processes. Sanders & Stappers (2008) argue that with co-creation 
becoming more integrated in design practice several large changes will 
occur. It is at this further integration that co-creation originating from social 
and participatory design practice meets the practices of urban planning 
and architecture.

Architecture and urban planning have had their own awakening. One 
where the importance  of designing a place was put before designing a 
space. With pioneers like Jane Jacobs (1961) and William H. Whyte (1980) 
already arguing for putting people central in the design of cities and urban 
infrastructure as early as the 1960s. This perspective fueled a growing 
movement within architecture and urban planning/design. Placemaking is a 
result of this growing movement. In the 1990’s the non-profit organization 
Project for Public Spaces (PPS) made it their mission to promote and 
implement placemaking to create inclusive community-powered public 
spaces. They define placemaking as a practice that aims to facilitate 
people to collectively reimagine and reinvent public spaces as the heart of 
every community. Strengthening the connection between people and the 
places they share, placemaking refers to a collaborative process by which 
we can shape our public realm in order to maximize shared value. More 
than just promoting better urban design, placemaking facilitates creative 
patterns of use, paying particular attention to the physical, cultural, and 
social identities that define a place and support its ongoing evolution (PPS 
2016).

With co-creation originating from participatory product design, and 
placemaking finding its origins in architecture and urban planning, they 
meet each other in the design of public space, where they both advocate 
to design with people and not for people (see figure 1).

Figure 1, infographic Designing for Public Space
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The municipality of Eindhoven, 
together with the urban planning 
firm KCAP1, have developed a 
vision for the new city heart of 
Eindhoven for 2040 (Gemeente 
Eindhoven 2020). In this vision, 
the Fellenoord area (figure 4) will 
be completely redeveloped and 
turned into a place to visit and stay. 
This is something that is not part 
of the current environment, as the 
largest part of its surface currently 
functions as a traffic junction. The 
vision is based on five principles, 
which aim to make Knoop XL 
an international and social place 
(Gemeente Eindhoven 2020).

In March of 2021 the council 
approved this vision, and the 
process has started to work 
towards the realization of this 
vision. With this approval, the 
need for citizen participation in this 

Eindhoven Internationale Knoop XL

A NEIGHBOURHOOD FOR EVERYONE
Fellenoord changes from an area you work and 
move through to an area where you would like to 
stay. A place where it is comfortable for everyone. 
Where meeting people is central. A place with 
room for kids to play, healthcare and education. 
But also, a place with enough affordable living 
space for all walks of life. A place with shops 
that cater to everyday needs or restaurants that 
offer a variety of food options. This will succeed 
if everyone who wants this to become reality can 
contribute to the realization of this neighbourhood, 
only then will it become a neighbourhood that is 
truly for everyone. 

MAXIMAL GREEN
Trees, small parks, green facades, green roofs, 
and more space for nature to develop around the 
Dommel. Fellenoord will be a green oasis in the 
heart of the city.

A CITY BOULEVARD
Currently Fellenoord is still an area to traverse 
quickly. In the future it will be a place to stroll 
through, and to hang out. A lively place with plenty 
to observe and experience. There is still room for 
cars, but in a minimal capacity.

THE CONNECTED CITY
The railroad and Fellenoord are large barriers 
of themselves, they divide the city in north and 
south. There will be more connections between 
these parts of Eindhoven and old connections 
will be improved. From Fellenoord you will easily 
travel to other hotspots of Eindhoven such as the 
city center, Kruisstraat/Woenselse markt or the 
Dommelvalei.

TOWARDS A MULTIMODAL JUNCTION
Fellenoord is ready for the future. A future that will 
be characterized though more movement by good, 
sustainable (public) transport, shared mobility, 
and smart systems to facilitate the move to new 
transport to be as pleasurable as possible.

The five vision principles
Directly translated from vision document
(Gemeente Eindhoven 2020)

process has grown in importance 
as well. Creating a new city heart 
will not be done through top-
down planning, but through co-
creation with the people involved 
and affected. In this process the 
area will be defined and designed 
bit by bit over time. Through 
experimenting and testing new 
propositions you can uncover 
what fits this new “place” and what 
needs need to be addressed. This 
process it called placemaking.

Several placemaking activities 
have already taken place before 
the council’s approval of the 
vision. The first major placemaking 
activity that took place was the 
presentation of the then newly 
developed architectural vision to 
the public at Dutch Design Week 
2019. From there many activities, 
both public and private, have taken 

place to further shape this vision 
and uncover the needs and values. 
With last year’s approval by the 
council, the process has moved 
to a new level. From this point on 
Cocosmos was asked to help with 
the guidance of the placemaking 
process.

Figure 2, Fellnoord boulevard - architectural vision Knoop XL - © KCAP

Figure 4, city-plan view - architectural vision Knoop XL - © KCAPFigure 3, birds-eye view - architectural vision Knoop XL - © KCAP

Figure 5, Stroomhuisplein - architectural vision Knoop XL - © KCAP Figure 6, Dommelvalei - architectural vision Knoop XL - © KCAP

1KCAP: Kees Christiaanse Architects and Planners - 
https://www.kcap.eu/
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In collaboration with the municipality, Cocosmos was asked to design, 
organize, and host an exposition on the development of Knoop XL and its 
future. The challenge was to make this an interactive expo: a place where 
people were invited to give their input on the vision for Knoop XL and the 
placemaking process and suggest future activities.

The expo was tasked with gathering input for the future of the KnoopXL 
placemaking process. The expo was planned during the Dutch Design 
Week of 2021. The location of the expo would be the old tourist information 
(VVV) kiosk at Stationsplein, a location bordering on the to-be-developed 
area.

After the expo, Cocosmos was tasked with analyzing all the collected 
input and presenting this to the municipality as input for next steps in the 
process.

Design brief



Project report - Sam van der Horst

12 13

Placemaking  for Eindhoven Internationale Knoop XL

Process overview
In this next chapter I will go through the steps in the design process 
of the Dutch Design Week expo and the book that presents the 
results of the analyses of all the input gathered during this event.

For each following section the color on top of the page indicates on which level(s) in the process it took place.

Colour coding activities
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One of the earliest placemaking 
activities for Knoop XL was during 
DDW 2019. This was the first time 
the plans developed by KCAP were 
presented to the public, mainly 
through VR. During this expo 
people were asked to give input 
through writing on special coasters 
and reacting to statements. 
Another relevant placemaking 
activity was street interviews at 
Stationsplein in July 2020. Here, 
people were asked about their 
experiences with the current 
environment and what they would 
like to see in the future.

It is important that you build upon 
the activities that were done in the 
past, otherwise you risk repeating 
certain activities and actions. 
To do so, I did a small thematic 
analysis and through this I created 
a summary of the most interesting 

Analyses of input from previous placemaking activities
results with the leading themes 
they revolve around. Based on 
these themes I proposed a series 
of questions and statements that 
could be used as a guideline for 
types of input we would want to 
gather at DDW 2021 expo (see 
appendix A). This document 
became the starting point for the 
different elements that would be 
implemented in the expo. 

Early on it was decided that there 
would be 5 participatory analyses 

How: During this week an expo was organized at the Student 
Hotel. At this expo the ambitions for KnoopXL were presented 
to a wider audience for the first time. Visitors were given the 
oppertunity to step into the future of the Fellenoord through 
Virtual Reality for the first time.

At this expo the municipality started the conversation with the 
city and collected a lot of inspiration. Visitores were given the 
oppertunity to react to statements through placing stickers 
and could leave more detailed input about the future of the 
Fellenoord on coasters.

Date: from 19 until 27 October 2019
Location/event: Lobby Student Hotel
Who: Eindhovenaren en bezoekers DDW
Initiative: Gemeente Eindhoven
Parties Involved: KCAP; Apollonia

Dutch Design week 2019

How: In July of 2020 for two days the municipality did street 
interviews at Stationplein. In these interviews people were 
asked about their view of the current environment and their 
wishes for future developments. 50 random people were 
interviewed. Next to a series of in-depth questions, the 
interviewed were also asked leave input on several boards 
and to prioritize certain topics.

Date: 23rd en 30th of July 2020
Location/event: Stationsplein
Who: Eindhovenaren and visitors of Eindhoven
Initiative: Gemeente Eindhoven
Parties involved: Gemeente Eindhoven

Street interviews 2020

sessions during DDW 2021. These 
sessions would be done in groups 
that would represent different 
domains of stakeholders, and 
would revolve around collectively 
analyzing and discussing the 
input that was gathered that day. 
These efforts would then culminate 
to recommendations for the 
placemaking process. The groups 
were divided over social domain, 
nature & climate, academia & 
industry, and governance.

Figure 8, street interviews 2020

Figure 7, input of Dutch Design Week 2019

Research
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With a clearer view on what the 
expo needed to convey and collect, 
multiple iterations were done with 
the feedback from the municipality. 
The first proposal existed out of a 
collection of reference images with 
explanation of design directions 
(see appendix B). With the 
feedback on this first presentation, 
design directions were chosen and 
further developed in more detailed 
mock-ups.

The final design of the expo 
consisted of two parts: the 
experience and the past-present-
future part. Upon entering the expo 
would first step into the experience. 

Proposing designs, installations, and activities
Here they would be introduced 
to large visuals of the plans by 
KCAP. These visuals would either 
be projected or printed on large 
banners. To make this interactive 
people would get the opportunity 
to leave their input directly on the 
visuals, either through writing or by 
placing stickers. Essential to this 
was that we could “reset” all input 
at the end of the day, so we could 
get new sets of input every day. 
After going through the experience, 
people would enter the past-
present-future part. Here visitors 
would be able get more in-depth 
information about the development 
and give more detailed input. It 

showcases the past activities and 
some of the gathered input (past), 
at the TDKSC (Technology, Design, 
Knowledge, Social, Culture) wall 
people can give their weight to 
the pillars of the Eindhoven profile 
(present), and experience the 
plans in Virtual Reality and leave 
suggestions for activities on the 
placemaking calendar of 2022 
(future).

With the approval of these designs 
the planning phase started. Every 
element of the expo needed to be 
worked out in construction plans 
and material lists.

Huidige Situatie

Plannen KnoopXL

Geprojecteerd op
doorzichtig projectiegaas

Plexiglas scherm
Hier kunnen bezoekers 

feedback op achterlaten

Kan ook op standaard in 
plaats van ophangen

Canvas print van huidige situatie

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, 

Overzicht Expo
met looprichting

Dinsdag 25 september
Presentatie Gemeenteraad Eindhoven EIK-XL

Architectuur Centrum Eindhoven
- Lezing Kees Christiaanse

Woensdag 17 oktober
Gebiedssessie 1 met gebiedseigenaren

Vrijdag 26 oktober
Brainstormsessie met studenten van TU/e en
Fontys tijdens DDW in stand Provincie Ketelhuisplein

Dinsdag 30 oktober
Presentatie aan Stichting Cultuur Eindhoven
in Design museum door Jos Roijmans
&
College informeren (EIK-XL / BO MIRT)

Woensdag 7 november
Stadsdebat Bibliotheek Eindhoven
Presentatie Jos Roijmans
Stationsgebied, Strijp-S, Binnenstad

Donderdag 22 november
Gebiedssessie 2

Vrijdag 23 november
Presentatie EIK-XL lobbyplatform
Brainport Development

27 november
Ronde tafel gesprek met shortlist
van 6 bedrijfsmakelaars

30 november
Eindpresentatie deelname Stad van de Toekomst (BNA) 
@Pakhuis de Zwijger Amsterdam

01
-1
0
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Figure 9, mock-up of experience part of expo Figure 10, deciding on sticker size in relation to visuals

Figure 11, mock-up of visuals setup in the experience

Figure 12, mock-up exterior design

Figure 13, mock-up exterior design

Figure 14, mock-up timeline of past placemaking activities

Figure 15, mock-up exterior design

Figure 16, mock-up TDKSC-wall

Explore Evaluate
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Based on the feedback from 
the municipality we made a final 
plan for the expo. With this plan 
we could gather all the materials 
needed and get in touch with 
possible partners.

For the experience we needed 
visuals that were suitable for large 
scale printing (250 x 120 cm). We 
worked with KCAP, the architect 
and city planner firm working on 
the project, to make their renders 
suitable for the expo. To explain 
the plan and the visuals needed, 
several visual mockups were made 
to convey the plans. To cut down 
costs we eventually used existing 
renders that were made for the VR 
experience and turned these into 
vectors with Adobe Illustrator’s 
image trace function. This 

Planning and realization
technique resulted in affordable but 
detailed large-scale images that 
were suited for print (see
appendix C)

It was decided that the input on 
the visuals would be done through 
stickers. A set of example graphics 
for the stickers was selected 
based on the themes found in the 
analyses of previous research. This 
set was sent to a graphic designer 
to make a small coherent set of 
stickers that represented elements 
of public space. These stickers 
were printed as static stickers, 
allowing them to be taken off and 
reused every day and giving us the 
possibility to reset the expo on a 
daily basis. For the stickers to stick 
a large sheet of thin acrylic was 
placed in front of visuals.

For the TDKSC wall a pulley 
system was designed. This system 
would have a bucket attached to 
each sign. Visitors were asked to 
give their input on what the most 
important domain was in their 
opinion by dropping marbles in the 
buckets. With the growing number 
of marbles the signs would lift up 
slowly and over time, show what 
the visitors would prioritize.

To make sure the planned expo and 
installations would fit in the kiosk, 
scaled drawings were made on the 
buildings’ plans. These plans also 
functioned as a guide for the size 
of the elements and the materials 
needed to realize this.

With all building plans finalized 
and a complete materials list, 
everything was collected over the 
course of multiple days and the 
printing files were prepared for 
print.

The realization of the expo was 
done over the course of two weeks. 
It consisted of gathering all the 
supplies and materials needed, 
building the installations, and 
preparing the building for a week of 
visitors.

Toelichting Experience DDW
Volgorde van Renders op canvas zijn van oost naar west.
Bezoekers lopen bij de expo dus van locatie Dommelvalei 
naar locatie Fellenoord naar locatie Stroomhuisje.

D.m.v. vloerstickers met daarop het bovenaanzicht (hetzelfde 
als hier in de cirkels) van het gebied wordt duidelijk gemaakt 
waar mensen staan en waar ze zicht op hebben.

6,8
m

19m

Plattegrond Kiosk + expo

Figure 18, infographic for KCAP to explain plans

Figure 17, scaled plan for experience

Figure 19, constructing experience walls Figure 20, constructibg experience walls

Figure 21, testing out experience set-up Figure 22, installing visuals of the experience

Figure 23, constructing TDKSC-wall Figure 24, first set-up of the experience

Create
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Over the course of eight days the 
team of Cocosmos, together with 
Municipality employees welcomed 
around 2300 visitors to experience 
the new plans for the Fellenoord 
and to provide us with input in 
multiple interactive ways.

Upon entering the expo, people 
were shortly introduced to the 
plans and were personally handed 
a set of stickers. With these stickers 
they had the possibility to show 
on three visual representations 
of future Fellenoord locations 
(Dommelvalei, Fellenoord 
boulevard, Stroomhuisplein) what 
they were missing or wanted to 

Hosting expo Dutch Design Week
see more of in this future. To help 
visitors with their orientation of 
the area, a large sticker with a 
top-down view of the plan was 
placed on the floor. For each area 
the plan would show where the 
person would be standing. (See 
appendix C for Locations visuals 
and corresponding floor stickers)

After this activity, the visitors would 
arrive at the Past - Present - Future 
part of the expo, where they were 
able to give more substantial 
input. This could be done through 
writing on several scrolls, by 
giving suggestions on the future 
placemaking calendar of 2022, 

and by leaving a message for the 
municipality in the guestbook. 
Furthermore, it was possible to 
learn more about the placemaking 
process and experience the new 
plans in Virtual Reality.

Next to the public expo we held 
a series of in-depth drinks with 
different groups from different 
domains. During these sessions the 
input of the day was discussed in a 
participatory analysis setting. After 
this they shared tips regarding the 
content of the developments and 
the process and gave placemaking 
advise to the municipality.

Figure 25, expo entrance Figure 26, handing out stickers and providing information

Figure 27, sticker selection Figure 28, a peek through the experience Figure 29, visitor placing stickers

Figure 30, visitor placing stickers Figure 31, visitor orienting with the help of maps on the floor Figure 32, visitor placing stickers

Figure 33, TDKSC wall Figure 34, visitors placing marbles in TDKSC buckets

Figure 35, visitor doing VR-experience Figure 36, visitor placing activity on calendar Figure 37, visitor writing input on scroll

Collect
Figure 25 to 37 courtesy of Ken Giang
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After Dutch Design Week, a 
thorough analysis was done of the 
collected data.
The quantitative data, which 
consists of the stickers placed 
on the visuals was digitized and 
visualized in graphs. Next to the 
sticker count, the placement of 
stickers on the visuals was also 
analyzed. (see appendix D for the 
sticker analyses)

All written data was digitized 
as well. This consisted of all 
the written data on scrolls, the 
messages from the guestbook, 
the input from the in-depth drinks, 
and the suggestions done on the 
placemaking calendar of 2022. All 
this input data was aggregated and 
went through a thematic analysis. 
In this analysis we also included 
the input from the previous 
placemaking activities in 2019 and 
2020. This was done to make sure 
the analysis would include previous 
input as well. From this thematic 
analysis we derived a set of 
themes, with corresponding input 
(see appendix F).

To communicate these results to 
the municipality and its partners, 
a book was made that presented 
the insights and recommendations 
of the placemaking activities. The 
plan is to professionaly produce a 
hundred books to distribute to all 
relevant parties. The book shown 
here is a demonstrator to show 
how the professionaly produced 
books will look.

The book starts with a short 
introduction of the development 
and explanation of the approach 
(co-creation & placemaking). 
Following this the placemaking 
activities are introduced, to give 
insight in what has taken place 

Analyses and presenting of results

The design of the book had a set of 
requirements:
- It had to be updateable
- Hold a set of cards
- Look and feel like something that 
lasts and made with care

With these requirements a series 
of prototype books were made 
before constructing the final 
demonstrator. These prototypes 
helped me in figuring out the 
precise measurements of the book, 
and selecting the right papers, 
cardboard, and glues needed to 
create a sturdy final demonstrator.

Making the book

and what the goal was of these 
activities. Then the results are 
presented in two ways. First, the 
input is visualized in a series of 
visuals that translate the textual 
input to a visual representation of 
the Fellenoord and the three main 
areas of the future city heart that 
were presented during DDW 2021 
in the experience (Dommelvalei, 
Fellenoord boulevard, 
Stroomhuisplein)(see appendix E). 
Following these visuals, the books’ 
structure holds a set of cards. 
These cards are categorized based 
on the themes from the thematic 
analyses. Every card holds a 
recommendation with a short 
explanation, and images of good 
examples. The cards are intended 
to be used in discussing the needs 
of citizens and organizations 
regarding the development of 
Knoop XL.

This book is designed as a growing 
collection of recommendations and 
insights. This means that it is not 
a one-time hand out. To present 
the results as a growing dynamic 
set of input, the chance of this 
being forgotten and pushed aside 
is smaller; with every update, the 
people involved and responsible 
will be reminded of the input of 
earlier activities and forced to look 
at the new insights. The book has a 
binder which allows for new pages 
to be added as well as room for 
new thematic cards. The cards are 
dated to indicate how old the data 
is and from which activities the 
input is gathered. This makes the 
book updateable to include all new 
activities and their results, with the 
goal of keeping the book relevant 
in the future and for it to provide a 
framework for the results of future 
placemaking activities.

Figure 38, early iterations of the book

Explore EvaluateResearch Create

Figure 39, the finished demonstrator book
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The placemaking process is a continuous one. There is not a point at which one 
can say this place is finished; it requires more than letting people share their 
opinions and experiences. This is something that is often not understood in 
governmental organizations. Municipalities are bureaucratic organizations that 
move slow and have difficulty changing their approach. With the placemaking 
process of Knoop XL there were two goals. The first one was to have visitors 
experience the new plans and give them the opportunity to voice their opinions. 
The second goal was to show to the municipality and the developments 
stakeholders the importance of the placemaking and co-creation process.

This second goal is in my opinion essential to the success of the first. As 
without a strong belief that the placemaking process is essential and of value 
to the municipality and other stakeholders it is hard to have a stable continuous 
process in which citizens are heard and their input is valued. Placemaking is 
a process that is done in collaboration and cooperation with everyone. It goes 
beyond the activities were interaction takes place. It is a continuous process 
where there is cross pollination between citizens, academia, industry, and 
governance. After these interactions, the insights shared are reflected upon, and 
this results in the development of the place but also catalyzes the development 
of new placemaking activities. Over time this will bridge the gap between 
Governance, Academia and Industry, and citizens (see figure 40).

Looking at Knoop XL and the importance of this project to Eindhoven and the 
impact it will have on the city, it is essential that this place is made together with 
everyone affected and involved. Placemaking is a proper way to do this, but it 
needs more support from the municipality to allow for it to work successfully, 
because citizens will be enthusiastic and involved if the municipality shows that 
their input and involvement is used and valued. This also includes the (financial) 
support of citizens with initiatives for placemaking activities.

Knoop XL’s development will take at least another 20 years, and the placemaking 
has just taken off, but it is important that it establishes itself as one of the main 
driving forces that shapes this development. The activities of DDW 2021 and the 
resulting book are a start in involving a wider audience while also convincing the 
municipality of the importance of the placemaking process as a continuous effort 
that needs structural attention.

Reflection and Conclusion

Figure 40, the placemaking process
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The placemaking is a process is a complicated one. For a development as big 
and impactful as Knoop XL it is hard to say how it will develop in the future, 
and what role placemaking will play. In the first months of 2022 the book will 
be presented to different groups within the municipality as well as groups of 
stakeholders and representatives of the social and environmental domains, with 
the aim to inform them on the results and create more momentum for the process 
and gather larger support for new placemaking activities.

Thinking of something as abstract as Knoop XL is difficult but thinking about 
what you want to see in the heart of your city is more accessible; through the 
power of collective imagination, Eindhoven can turn the Fellenoord from a dull 
grey place that one travels through into a place to visit and stay; a place that is 
welcoming and comfortable for everyone.

Closing statement
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Appendix A:  Insights analyses previous placemaking activities

Introductie 

Om een volgende stap te zetten in het participatieproces in de ontwikkeling van KnoopXL zijn er 
nieuwe inzichten nodig. Op basis van voorgaande onderzoeken (DDW 2019, Straatonderzoek 2020) 
hebben wij een nieuwe richting voor een participatietraject tijdens de Dutch Design Week van 2021 
(16 – 24 oktober) opgesteld. Tijdens het evenement gaan wij het publiek op verschillende manieren 
om input vragen voor de openbare ruimte van KnoopXL. In de oude VVV-kiosk op het Stationsplein 
zal een Expo plaatsvinden waar bezoekers de nieuwe plannen voor 2050 (visiedocument KCAP) 
kunnen ervaren en vervolgens op reageren. De input die tijdens de week verzameld wordt zal in de 
middagen van de DDW worden geanalyseerd met verschillende groepen stakeholders. In deze 
participatieve analyses zullen we samen met de stakeholders door de verzamelde input gaan en hier 
concrete conclusies aan verbinden. Deze vorm van analyseren helpt met het betrekken van der 
stakeholders bij het participatieproces en het creëert eigenaarschap van de verzamelde Input. 

Vooronderzoek 

In voorgaande jaren is er al eerder input opgehaald onder de bewoners van Eindhoven en bezoekers 
van de DDW. De plannen voor KnoopXL zijn tijdens de Dutch Design Week van 2019 gepresenteerd, 
mensen konden hier in Virtual Reality de plannen voor KnoopXL ervaren en hun input achterlaten op 
stellingen en bierviltjes. Als vervolg hierop en als reflectie op het huidige gebied hebben er 2020 
straatinterviews plaatsgevonden op het stationsplein waar voorbijgangers naar hun mening werden 
gevraagd over het stationsgebied. De vragen die hier werden gesteld gingen over het heden maar 
ook wat mensen verlangen van het toekomstige gebied. Daarnaast is er een enquête verstuurd naar 
iedereen die zich via de QR codes heeft aangemeld heeft als meedenker voor KnoopXL 
(CommunityXL). Deze meedenkers is gevraagd … 

Analyse 

Tijdens de DDW willen we input ophalen over de openbare ruimte, want de openbare ruimte maken 
we samen. Om te kijken welke input hier al eerder over opgehaald is, zijn de resultaten en de 
methodes van de hiervoor genoemde onderzoeken geanalyseerd. Op basis van deze analyse bepalen 
we de soorten vragen die gesteld gaan worden op de DDW en hoe we dit gaan doen. 

In de analyse kwamen 2 categorieën naar voren als het gaat over de openbare ruimte. De eerste 
categorie is “meningen over het huidige gebied, en wat eraan ontbreekt” de tweede categorie 
bestaat uit “verwachtingen over KnoopXL 

Wat mensen vinden van het huidige gebied: 

Over het huidige gebied zijn weinig positieve opmerkingen, het ontbreekt mensen vooral aan groen 
en er wordt vaak gesproken over een gebrek aan sfeer. 

“Er is te veel asfalt en te weinig groen” – Straatinterview 2020 

“Het moet schoner en groener” – Straatinterview 2020 

“Het is niet uitnodigend omdat het niet groen is” – Straatinterview 2020 

“Het is niet groen, je wilt toch een plantsoen waar je rustig kan zitten. Als je ziet wat ze hier hebben 
staan (bloembakken) dan is dat ronduit triest. Een groene plek, waar kinderen misschien kunnen 
spelen, dat is wat je wil” – Straatinterview 2020 

“Het is nietszeggend, altijd ontwikkeling maar het blijft toch achter ondanks dit. De TDK-identiteit 
ontbreekt hier.” – Straatinterview 2020 
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“Alles is aan het verharden. Niet alleen de mensen maar ook de uitstraling van het gebied. Er is veel 
problematiek, je ziet meer daklozen en verslavingsproblemen. Er is een tekort aan opvang en hulp.” – 
Straatinterview 2020 

Ook ontbreekt het aan duidelijke bewegwijzering en ervaren mensen het als kind-onvriendelijk. Het 
wordt ervaren als een hectische plek zonder echt karakter. Het is niet een plek waar mensen graag 
verblijven. 

“Het is een verwarrende plek, er ontbreekt bewegwijzering” – Straatinterview 2020 

“Het is een gevaarlijke omgeving voor kinderen, en het ziet er ook lelijk uit” – Straatinterview 2020 

“Het is niet mooi, gelukkig zijn er nu wat bankjes maar dat is wel minimaal” – straatinterview 2020 

Een interessante opmerking is het gebrek aan lokale ondernemers in het stadscentrum. Een meer 
divers winkelaanbod met een groter aandeel lokale ondernemers zou bijdragen aan een binnenstad 
die onderscheidend is.  

“Je ziet in Eindhoven veel winkelketens in plaats van lokale ondernemers, dat is jammer. Jammer 
omdat het juist zo onderscheidend kan zijn.” – Straatinterview 2020 

Wat mensen willen van KnoopXL: 

Als mensen over de toekomst van het gebied praten is er een grote wens voor een gezellige en 
spontane sfeer. Een actieve omgeving waar ook ruimte is voor intimiteit. 

Een bepaalde knusheid en menselijkheid, het gebied is weliswaar doorwaadbaar maar wel 
bebouwd met grote zware gebouwen op een glazen plint – DDW 2019 

 
Een veilige locatie voor langzaam verkeer met een actieve omgeving voor spontane ontmoetingen en 
gezelligheden – DDW 2019 

 
Erop letten dat het niet te onpersoonlijk gaat voelen, waardoor men niet durft de plek te 
gebruiken. Als openbare plekken te steriel voelen is men minder geneigd daar te verblijven. Het voelt 
dan nep. – DDW 2019 

 
Meer intieme plekken in plaats van alleen maar grote open ruimte. Meer persoonlijk, fijner om te 
verblijven. – DDW 2019 

 
Meer lokaal: soort buurt -gevoel creëren, krijg je een betere, leukere sfeer door. Minder auto’s 
betekent minder uitstoot en veiliger. Meer groen op plekken waar dat nu niet zo is zodat meer mensen 
er plezier van hebben. Openbare ruimte waar je ook kan zitten zonder per se op een terras te moeten 
zitten ofzo. – DDW 2019 
 

Hiernaast is er echt een grote behoefte aan meer groen. Mensen hebben behoefte aan een 
stadspark waarin ook ruimte is om te sporten en spelen. Met plekken waar je wat kan drinken en 
ruimte voor cultuur. Het moet een plek zijn waar je wil blijven, een bestemming op zichzelf. 

Ruimte voor sociale interactie - sporttoestellen, picknick plekken, offline plekken – DDW 2019 
 

Speeltuin voor volwassenen – DDW 2019 
 

Met zoveel bewoners niet kiezen voor techniek, design en kennis maar voor groen, cultuur en 
ontmoeting. – DDW 2019 

 
Horeca, cultuur en groen. – DDW 2019 

 
Find room for smaller (social) initiatives/shops so that the center does not becomes a soulless mess of 
apartments. – DDW 2019 

 
 

Hoofdthema’s die in eerdere analyses naar boven komen zijn met name inrichting van de Openbare 
Ruimte, de Bereikbaarheid en mobiliteit rondom het gebied en de aanwezigheid van Groen en 
Water (resultaten meedenkers enquête). 

De verzamelde input is op dit moment erg eenzijdig in vorm en erg gevoelig voor negatief 
commentaar. Het is niet zozeer constructief en gaat vaak over het grote plaatje. Om hier 
verandering in te brengen en constructieve input op te halen tijdens DDW 2021 is het belangrijk om 
de juiste vragen te stellen en duidelijk de context neer te zetten. Daarnaast is het goed om 
verschillende vormen van input op te halen om een diverse dataset te creëren waarin mensen zich 
op verschillende manieren hebben kunnen uitdrukken. 

Wat gaan we bevragen? 

Tijdens de DDW zijn er verschillende vormen van input, deze input gaat over de openbare ruimte 
van KnoopXL. Hoe willen we dat dit ingericht wordt? En waarvoor komen mensen straks naar 
KnoopXL. Tijdens de DDW gaan we de focus leggen op de toekomst en dat komt ook naar voren in 
de vraagstelling. We doen een beroep op de verbeeldingskracht van mensen. Om dit te illustreren 
zijn hier een serie vragen die gesteld zouden kunnen worden tijdens de DDW. 
 

Zintuigelijke vragen 

Om mensen creatief na te laten denken en te zich niet alleen visueel de toekomst van KnoopXL in te 
beelden kunnen we zintuiglijke vragen stellen. 

Hoe klinkt de toekomst van Eindhoven? 

Hoe voelt de toekomst van Eindhoven? 

Hoe smaakt de toekomst van Eindhoven? 

Hoe ruikt de toekomst van Eindhoven? 

 

Keuze vragen/stelling 

Bij onderwerpen waar afwegingen moeten worden gemaakt kunnen we de bezoekers 
stellingen/keuzes voorleggen. 

Als je mag kiezen tussen … 

Groen of Water 

Parkeren buiten de stad of binnen de stad 

Muziek of sport 

Open ruimte of gesloten ruimte 
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Wat past beter bij Eindhoven … 

TDK of Cultuur en Sport 

Industrie of Kennis 

Kennis of Design 

 

Nadenkers 

Voor een diepere laag kunnen we mensen vragen stellen die wat nadenktijd vereisen. Deze vragen 
kunnen wel sturend zijn, maar geven ook genoeg ruimte voor een creatief antwoord. 

Sta jij ook wel eens stil bij de toekomst van Eindhoven? 

Als Eindhoven een goeie vriend zou zijn, hoe zou je hen dan introduceren aan anderen? 

Wat betekent het om Eindhovenaar te zijn in 2050? 

Wat typeert het centrum van Eindhoven? 

Als er maar een ding behouden mag worden in het centrum van Eindhoven, wat zal dat dan zijn? 

 

Vertel ons... 

Als laatste categorie is er de vertel ons vraag, hier vragen we mensen echt om hun visie, maar ook 
hun verwachtingen van Eindhoven als stad van de toekomst. 

Vertel ons hoe Eindhoven gaat veranderen? 

Wat draag ik zelf bij aan de toekomst van Eindhoven? 

Met welk doel kom je naar Eindhoven in 2050? 

Wat zie jij als je in 2050 over straat loopt? 

 

  

Hoe gaan we deze vragen stellen 

Er zijn drie manieren waarop deze vragen aan bod zullen komen. 

Tegelstickers 

Tegelstickers in het KnoopXL gebied met een QR code die verwijst naar een mentimeter pagina. 
Deze mentimeter kan in de loop van de DDW worden aangepast. Om zo verschillende vragen aan 
bod te laten komen. 

Buitenkant VVV-kiosk 

Op de muren van de VVV-kiosk staan vragen met daaronder een QR code die ook verwijst naar een 
mentimeter. De vraag staat gepresenteerd boven de QR code. Ook willen we hier mensen de 
mogelijkheid geven om met stickers aan te geven wat hun antwoord is. Daarin is het dan eventueel 
ook een goeie optie om hier de keuzevragen/stellingen te presenteren. 

Input op plannen KnoopXL bij expo 

Bij de Expo gaan we de bezoekers om inhoudelijke input te geven op de plannen, de vorm hiervan is 
nog in ontwikkeling maar het zal op een manier zijn waarin bezoekers hun verbeeldingskracht 
kunnen uit in andere vorm dan tekst. 

Participatieve analyse tijdens DDW 2021 

(opzetje) 

Door de experience lopen en post-its met commentaat plakken bij wat je opvalt? (individueel) 

-> 

Daarna als groep, of in twee groepen al deze inzichten langsgaan en ter plekke bespreken en 
bevragen. 

-> 

Daarna op basis van deze discussie persoonlijke algemene inzichten opschrijven 

-> 

Daarna als groep een gemeenschappelijke analyse opstelllen. 

- Wat hebben we gezien? 
- Wat betekent dit? 
- Hoe kunnen we dit verwerken in de ontwikkeling van KnoopXL? 
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Appendix B:  Proposal of design directions for Expo

KnoopXL
Dutch Design Week 

2021

16 – 24 oktober 2021
VVV-kiosk, Stationsplein

Ervaring, 
participatieve

analyse

03-06-2021
CO_219-1

Beeld: Tom van Tuijn Stedenbouw

Wat gaan we doen?
Tijdens de Dutch Design Week gaan wij op het 
stationsplein de visie en plannen voor KnoopXL
presenteren aan het DDW publiek hiernaast 
zullen wij  data verzamelen om deze vervolgens 
samen met groepen stakeholders te gaan 
analyseren en hierop reflecteren.

Welke vragen leggen we het publiek voor? Hoe gaan we het verzamelen?

Tijdens de DDW willen het publiek vragen stellen 
en stellingen laten beantwoorden. Deze vragen en 
stellingen zijn op basis van analyses van eerder 
verzamelde input van de DDW in 2019 en 
straatinterviews in 2020 opgesteld.

Daarnaast wordt er ook input verzameld die niet 
tekstueel is, bijvoorbeeld tekeningen of collages.

We gaan dingen vragen als:
• Wat verwachten eindhovenaren van KnoopXL?
• Hoe kijken/ervaren eindhovenaren KnoopXL?
• Wat hoop je dat KnoopXl eindhoven brengt?

Vragen die Eindhovenaren, maar ook bezoekers 
na laten denken over de toekomst van het gebied.

Binnen en buiten het oude VVV-kantoor 
zijn er meerdere manieren waarop 
bezoekers fysiek en digitaal hun input 
achter kunnen laten!

Hoe gaat het buiten eruit zien?

Mentimeter stellingen met
QR aan de buitenkant

Partners KnoopXL – voor 
zichtbaarheid op DDW Hoe komen mensen hier?

Het stationsplein is natuurlijk 
de aankomstplek van een groot 
aantal DDW bezoekers. 
Hiernaast is het ook van belang 
dat mensen die niet met het OV 
komen wel op de hoogte zijn 
van de locatie.

Dit kan doormiddel van een 
livestream vanuit het 
ketelhuisplein en bijvoorbeeld 
stoeptegelstickers met een QR 
die verwijst naar de expo op 
het stationsplein

Mensen worden om het gebouw heen geleid 
naar de ingang, hierdoor is er een duidelijke 
rij voor de expo en daarnaast stuurt dit alle 
bezoekers langs de stellingen.

Hoe gaat het binnen eruit zien?
De bezoekers worden op de expo door 
het verleden -> heden -> toekomst 
verhaal van KnoopXL geleid.

Onderdelen hiervan zijn de renders en 
VR beelden, en mogelijk de maquette 
die al eerder is gepresenteerd.
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Hoe gaat het binnen eruit zien?

Om bezoekers een beeld te geven van 
KnoopXL in 2050 zouden de 
toekomstplannen van het stationsplein 
op het plafond worden getoond om de 
illusie te wekken dat men op het plein 
staat in 2050

Een andere manier om de 
toekomstige skyline te laten 
zien is om de Virtual Reality
render van het toekomstige 
stationsplein te laten zien 
via een periscoop.

Om deze persoon heen 
zouden dan de renders
kunnen staan zodat andere 
bezoekers nog een beeld 
hebben van wat er door de 
periscoop te zien is

Aan het einde van de Expo is de 
mogelijkheid voor bezoekers om hun 
ideeen achter te laten over de plannen 
van KnoopXL.

Hier is een muur met daarop een 
overzicht van de plannen op meerdere 
niveaus. Op deze muur kunnen de 
bezoekers hun input achterlaten in 
verschillende vormen. Met een 
bibliotheekladder zijn de verschillende 
lagen bereikbaar.

Om de link te maken met het 
Ketelhuisplein en wat er in de Kiosk 
gebeurt wordt de participatie live te 
volgen via een videoverbinding. De 
beelden worden dan ook vastgelegd en 
kunnen zo weer gebruikt worden voor 
de latere analyse.

Een andere vorm van input

Hoe zien de sessies eruit
Eerst wordt er een korte presentatie gegeven over het 
project en de expo, hierin wordt ook het doel van de 
sessies uitgelegd.

Daarna volgt een kort voorstelrondje.

Hierna wordt de data gepresenteerd die geanalyseerd gaat 
worden. Dit is data van de mentimeter en van de input tafel. 

Daarna zullen er een aantal open vragen worden gesteld 
om de gezamenlijke analyse en discussie op gang te 
helpen.

Als de opstelling en maatregelen het toelaten blijft de expo 
open tijdens deze stakeholder sessies, dit geeft openheid 
voor de bezoekers in wat er met de data gebeurt. 
Daarnaast is er hierdoor ook ruimte om met bezoekers in 
gesprek te gaan en ze te betrekken in de analyses

Wat is de planning tijdens de DDW?

22-1020-1017-10 19-1018-1016-10 21-10 24-1023-10
Weekend Weekend

Inhoudelijke borrel met Stakeholders
16:00 tot 18:00

Dezelfde groep 2x = Evolutie laten zien (borrel/lunch)

Stakeholdergroep: Community
Bedrijven
Visionairs
Interne stakeholders
Wethouders

10-18u 10-18u
10-18u 10-18u 10-18u 10-18u 14-18u10-14u10-18u

Een nieuwe naam?
Een leuke vrijblijvende vraag voor de bezoekers is het vragen 
voor Naamsuggesties voor KnoopXL.

Hierin kan er gestuurd worden naar de soort naam die we 
zoeken.

De vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

Welke naam vertegenwoordig het beste het karakter van 
Eindhoven? Of Weet u een naam voor het centrum die 
Technology, Design en Kennis van Eindhoven omvat?

Sleutelhangers
Om de bezoekers iets leuks mee te geven zijn er sleutelhangers 
in de vorm van een knoop met touw waar de Vibes op staan. Hier 
kan ook nog een label aangeknoopt worden waar een uitnodiging 
voor verdere participatie op staat.

Wat gebeurt er na de DDW?
Na de DDW blijft de Kiosk het centrale punt voor 
participatie rondom KnoopXL. Van hieruit kunnen 
workshops, en participatie sessie worden 
gehouden voor stakeholders en de community.

De buitenkant blijft een plek waar stellingen via 
mentimeter kunnen worden besproken en de 
plannen voor Knoop kunnen worden 
gepresenteerd.

Dit kan ook al zo gepresenteerd worden tijdens 
de DDW. Om de expo een lange levensduur te 
geven is het belangrijk om de expo zo in te 
richten dat materialen te hergebruiken zijn. En 
de Kiosk kan evolueren samen met het KnoopXL
gebied.

Hierin kan de kiosk de rol als VVV kantoor 
opnieuw opppakken. Maar dan voor KnoopXL!

Naast de verzamelde data en de analyses die uit 
de stakeholders sessie komen zorgt de DDW ook 
voor nieuw promo materiaal.

Dit zijn onder andere: 
• Foto’s & Video
• De Timelapse van de Input tafel

Ook zijn er de suggesties voor een nieuwe naam 
en mogelijk nieuwe Eindhovenaren die hun 
steentje bij willen dragen aan de ontwikkeling 
van KnoopXL

Wat levert de DDW ons op?
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Appendix C:  Proposal of design directions for Expo



Project report - Sam van der Horst

40 41

Placemaking  for Eindhoven Internationale Knoop XL

Appendix D:  Presentation on outcomes

RReessuullttaatteenn
EEiinnddhhoovveenn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  KKnnoooopp  XXLL

eexxppoo  DDuuttcchh  DDeessiiggnn  WWeeeekk  22002211

Resultaten en inzichten van bezoekers activiteiten en 
inhoudelijke borrelsessies

15-11-2021
Philémonne Jaasma

Milou Bruinenberg
Sam van der Horst

EEiinnddhhoovveenn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  KKnnoooopp  XXLL

Eindhoven Internationale Knoop XL is volop in ontwikkeling maar nog weinig in beeld. 
Met de expositie die tijdens de DDW plaatsvond in het plangebied, namelijk de oude VVV 
locatie, vestigen we hier de aandacht op. Gelegen op zo’n centrale plek van Eindhoven en 
daarmee van Brainport, werken we hier aan een nieuw hart van de stad bij het centraal 
station. 

SSaammeenn  mmeett  bbeettrrookkkkeenneenn
We bouwen aan deze nieuwe stadswijk door in cocreatie met betrokkenen beetje bij 
beetje invulling te geven aan het gebied. Door verschillende dingen uit te proberen 
komen we erachter wat goed past bij de plek en de behoeftes die er zijn. Placemaking
noemen we dat, hoewel in dit stadium ‘placetesting’ misschien wel beter volstaat. Tijdens 
de Dutch Design Week beleefden inwoners, bezoekers, bedrijven en organisaties de 
toekomst van Knoop XL. We nodigden hen uit om hun ideeën te delen om dit nieuwe 
stadshart (nu al) nieuw leven in te blazen. Met de inzichten van deze uitwisselingen 
tijdens de Dutch Design Week krijgen we een andere kijk op de ontwikkeling en geven we 
het gebied samen meer betekenis.

IInnzziicchhtteenn  eenn  aaddvviieezzeenn
De deelnemers van de inhoudelijke borrelsessies deelden tips met betrekking tot de 
inhoud van de gebiedsontwikkeling, het proces van participatie en placemaking en gaven 
adviezen mee aan de gemeente. De inzichten uit de ‘inhoudelijke borrelsessies’ hebben 
we samengevat in dit beknopte verslag. 

BBeezzooeekkeerrss  eenn  
DDeeeellnneemmeerrss

Wie kwamen er langs en 
wie waren onderdeel van 

de inhoudelijk 
borrelsessies
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Bezoekers

In de 9 dagen van de Dutch Design Week zijn er tussen er rond de 2300
bezoekers langs geweest.

Bij de inhoudelijke borrelsessies hebben we gesprekken gevoerd en 
analytisch gekeken naar de opgehaalde data met 30 stakeholders en 

experts

RReessuullttaatteenn  
EExxppeerriieennccee

Hoe zag de input eruit 
die bezoekers achter 
hebben gelaten d.m.v. 

stickers

Foto ken met mensen die stickers 
plakken

DOMMEL
(oost & west)

FELLENOORD
(oost & west)

STROOMHUISPLEIN
(oost & west)

Locaties

Stickers

In totaal zijn er 3912 stickers geplakt, verdeelt over 6 beelden.

936

24%

1103

28%

1873

48%

DOMMEL
(oost & west)

FELLENOORD
(oost & west)

STROOMHUISPLEIN
(oost & west)

Totaal aantal geplakte stickers per locatie
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Gemiddelde 47

Aantal geplakte stickers per stickertype bij de Dommelvalei

Op de locatie van de Dommelvalei is er een bovengemiddeld aantal stickers uit de set 
van Groenvoorziening geplakt, daarnaast zijn er ook veel mogelijkheden om te 
verblijven geplakt en ruimte voor sport.
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Aantal geplakte stickers per stickertype op de Fellenoord

Op de locatie van de Fellenoord is er net als bij de Dommelvalei bovengemiddeld aantal stickers uit 
de set van Groenvoorziening geplakt, en ook weer veel mogelijkheden om te verblijven en ruimte 
voor sport geplakt.
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Aantal geplakte stickers per stickertype op het Stroomhuisplein

Bij het Stroomhuisplein is er een zeer hoog aantal stickers geplakt die de voorkeur aangeven 
voor concerten en uitgaan, daarnaast ligt er hier ook weer een bovengemiddelde nadruk op 
de groenvoorzieningen.
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Als we naar de de totalen van de stickers kijken zien we dat hier ook de groenvoorziening 
boven het gemiddelde uitsteekt met als tweede de ruimte voor cultuur en nachtleven (die 
hoge score is te danken aan het Stroomhuisplein), daarnaast ligt er een nadruk op stickers 
die verwijzen naar het verblijven in de openbare ruimte en de ruimte voor (urban) sport

Totaal aantal geplakte stickers per stickertype

Stickers

Sport Uitgaan

Natuur

Verblijven en SamenkomenOverig

Na analyse van de manier waarop de 
stickers geplakt en in welke mate 
deze zijn geplakt zien we een aantal 
stickerclusters ontstaan. Om de 
verzamelde data inzichtelijker te 
maken presenteren we de data als 
volgt in de volgende clusters.
We duiden deze als volgt:
• Natuur (Vijver, Insectenhotel 

Bomen, Fontein, Bloemen)
• Verblijven en Samenkomen

(Picknick tafel, Ontmoetingsplek, 
Terras, Koffietentje)

• Sport (Sport, Urban sports)
• Uitgaan (Nachtleven, 

Muziekfestival)
De overige stickers zullen worden 
samengebracht onder de cluster 
overig.

Stickers

Overig
Na analyse van de manier waarop de 
stickers geplakt en in welke mate 
deze zijn geplakt zien we een aantal 
stickerclusters ontstaan. Om de 
verzamelde data inzichtelijker te 
maken presenteren we de data als 
volgt in de volgende clusters.
We duiden deze als volgt:
• Natuur (Vijver, Insectenhotel 

Bomen, Fontein, Bloemen)
• Verblijven en Samenkomen

(Picknick tafel, Ontmoetingsplek, 
Terras, Koffietentje)

• Sport (Sport, Urban sports)
• Uitgaan (Nachtleven, 

Muziekfestival)
De overige stickers zullen worden 
samengebracht onder de cluster 
overig.

Natuur
33%

Verblijven en Samenkomen
21%

Uitgaan
12%

Sport
9%

Overig
25%

Percentage stickercluster van totaal geplakte stickers
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overig
20%

Uitgaan
7%

Sport
11%

Verblijven en Samenkomen
23%

Natuur
39%

overig
27%

Sport
7%

Verblijven en Samenkomen
18%

Uitgaan
19%

Natuur
29%

overig
27%

Uitgaan
5%

Sport
10%

Verblijven en Samenkomen
25%

Natuur
33%

DOMMEL
(oost & west)

FELLENOORD
(oost & west)

STROOMHUISPLEIN
(oost & west)

Na clustering zien we een duidelijker patroon ontstaan, 
waarbij natuur in elk gebied de meeste voorkeur heeft. In 
de gebieden waar natuur al sterk aanwezig is in de 
beelden (Dommel & Fellenoord) zie je dat hier ook meer 
geplakt is in deze cluster, hierin zou je kunnen zeggen dat 
mensen ook bevestigen dat ze enthousiast zijn over het 
groen dat ze zien.

Naast natuur is verblijven erg populair, er is behoefte aan 
ruimte om te zitten, iets te eten/drinken en sociale 
interactie. Alleen bij het Stroomhuisplein wordt verblijven 
van de 2e plek gestoten door Cultuur/nachtleven, de 
getoonde beelden gaven hier ook de ruimte voor en dat 
deze cluster populair is kan net als bij natuur gezien 
worden als bevestiging van het beeld dat wordt getoond 
en wijst op een grotere behoefte van mensen voor meer 
(of een diverser) cultuur/nachtleven in Eindhoven. 

Als laatste leggen mensen ook nog een nadruk op (urban) 
sport, iets waar op dit moment geen duiding voor is in de 
gepresenteerde beelden.

Percentage stickercluster van totaal geplakte sticker per locatie

Waar wordt er geplakt?
Als er kwalitatief wordt gekeken naar het plakgedrag van 
bezoekers zien we een aantal interessante acties.

Bezoekers hebben over het algemeen stickers ter hoogte van 
het maaiveld in de beelden geplakt, daarnaast is het opvallend 
dat de daken in alle 6 de gepresenteerde beelden ook worden 
benut. Het dak wordt dus ook meegenomen in de publieke 
ruimte.

Daarnaast zien we dat bezoekers de stickers gebruiken om te 
bevestigen wat er al wordt gezien of om een aanvulling te 
geven op de beelden. Zo wordt er benadrukt door bezoekers 
wat goed is en wat er nog ontbreekt.

Insectenhotel
11%

Bloemen
14%

Bos
20%

Natuur
54%

Verblijven en 
Samenkomen

15%

Uitgaan
14%

Sport
7%

overig
11%

Percentage stickercluster van totaal geplakte stickers op daken

Percentage stickersoort van totaal geplakte stickers op daken

ROL

EEiinnddhhoovveenn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  KKnnoooopp  XXLL

• Weinig hoogbouw, geeft mentale druk. Het gaat om de lange termijn dat vereist 
wijsheid en visie! ß Mee eens!

• Ben zuinig op de open/groene ruimte. Leg een groot park aan.
• NATUUR
• Woensel XL open op zondag (ook in de ochtend)
• Kruisstraat veiliger maken snachts
• Straatintimidatie aanpakken
• Betaalbare eenpersoonswoningen!
• Gezellige spelletjes bars
• Binding tussen inwoners groepen samenhang samenhorigheid vergroten / maken.
• Cultuur – laag drempelig. Live muziek op de pleinen
• Woonmix; huur / koop / sociaal / enz!
• Groen
• Bouw circulair en modulair, zorg dat je kunt inspelen veranderende ruimtevraag
• Bereid je voor op hittestress en extreme neerslag
• Duurzaam oud worden ook in woontorens – Marciano Saugoer ?
• Betaalbaarheid
• Minder auto!
• Working space for 1-4 pax –

‘blob’ idea. What about blubs for young people with concerns who missed the bus
? (foto)

• Ook plek voor werken en verblijven voor mensen uit Woensel.
• Minder verkeer: hoe zorgen we dat de mensen die hier (nu al en straks) werken 

hier komen wonen? Op loopafstand.
• Kraken zal Ontwaken!!! Ruimte voor autonome vrijplaatsen met cultuur plezier & 

protest.
• Geen auto’s in de binnen stad meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
• Openbaar vervoer verbeteren
• Meer groen
• Betaalbare huizen

• Woontoren + waterval daktuin (foto)
• Geen wc’s meer doortrekken met drinkwater – een wens!
• Stadscamping of boomhutten
• Hou rekening met de ongewenste gevolgen van de gentrificatie
• Vergeet niet de urban sports community tijdens het vergroenen
• Mens maakt mooi
• Aanleg comfortabele in-uitstapplaats dommel voor kanoën en suppen, bij horeca
• Groen en verbindend
• Zit iemand die de hele dag aan “TDK” werkt misschien niet liever door het groen lopen 

na het werk? Moet TDK dus zo benadrukt worden?
• Toegankelijkheid voor mensen met scootmobiel, rolator, winkelentree breder maken 

hiervoor.
• Sociaal = zgn ‘Knarrenhofje’ woonconcept voor ouderen. Ook in centrum / hoogbouw!
• Daken met loopbruggen verbinden voor meer wandel beleving & natuur / groen
• Meer levendige plinten & diversere gebouwen. Minder braaf mag "#$%
• Dingen die je niet wil moet je ook plannen – daar waren geen stickers van; prostitutie –

drugs verkoop, straatraces etc.
• Legal walls
• Stroomhuisje terug naar ruige vuige danskelder! +1 +2 eens!
• Ability for people to “appropriate” public spaces.
• More trees
• Toevoegen van cultuur; zelfexpressie en beleving voor andere!
• Kleine én grote senioren (huur) appartementen / gemengd met jongeren, geen enclave!
• Plek om kinderen te droppen als buitenspeelplaats zodat ouders kunnen winkelen.
• Er is weinig te doen, buiten spelletjes en speeltuin fysiek voor kinderen om te spelen.
• Dennengeur zoals op de camping.
• Eenheid creëren.
• Meer groen, meer plantsoen.
• Pumpkin carving festival
• Annexatie gemeente Brainport

EEiinnddhhoovveenn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  KKnnoooopp  XXLL

• Leer van groene Amsterdamse grachten
• Denk aan de oudere – bereikbaarheid van de stad
• Keep it s p a t I u s
• Leren van gemeente Rotterdam over hoogbouw en sociale cohesie
• Verkeersinfarct als alles naar centrum over de buitenring mag
• Groen groen groen groen knollenland! Om te ademen: uitlaatgassen ademen niet zo 

aangenaam. Vrijheid voor vogels, wilde natuur, voedselbossen doen dat! Het is een 
win/win voor de hele natuur!

• METRO
• Hardloop parcours
• Fijne zitplekken / chillplekken zonder op het terras te hoeven zitten
• Perspective is everything
• Heel veel prullen/afvalbakken
• Interessante fontein, veel groen: bomen, planten veel groen: voor sport en 

ontspanning.
• Brede fiets / wandelpaden
• 20 min mogelijk wegen voor auto’s
• Verkeerslichten zebrapad station + dommeltunnel – dit vanuit oogpunt chauffeurs 

vrachtauto
• Bomen bomen!
• Stilteplekken
• Parkeergarage (niet zo’n enge parkeergarage)
• Meer bus vervoer vanuit omliggende gemeenten, goedkopere tarieven openbaar 

vervoer of parkeren + met de bus naar de stad voor laag tarief.
• Permanent interactive installations
• Openlucht museum verspreid overall
• Moestuin in stadsparken
• Vergroening omgeving
• Buitenfitness
• Station onder de grond
• Rolstoelvriendelijk

• Ontmoetingsplaatsen creeeren
• Betrek juiste personen / organisaties à burgers!! GGD, RIVM,
• Vergaderplekken in de openlucht.
• Mogelijkheid voor optreden met muziek
• Damestoilet!!
• Buurthuis voor mensen met beperking
• Buurtmoestuin, samen eten, activiteiten in de wijk
• Meer stageplekken om je kennis uit te voeren en te leren
• Sociaal cultureel Hub à when you enter in Eindhoven you get the social-

cultural vibes of the city
• Spaces that stimulate social cohesion/ interaction between different people

with different background
• Ondergrondse fietsenstalling ontbreekt
• More social spaces awareness art!
• Awareness tech week!
• EHV is a city full of history. The little pop-

ups with information about a location or a local celebrity are always fun "#$%
• We missen stickers: sociale woningbouw – gratis openbaar toilet –

watertappunten - onverharde paden – ontstenen – waterretaining –
prullenbakken

• Performance
• Love

Gastenboek
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EEiinnddhhoovveenn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  KKnnoooopp  XXLL

• Nieuwe Fellenoord mist in plan een goed nieuw idee, bijvoorbeeld plein met 
nieuwe architectuur (in contrast met Hoogbouw / Middelhoge bousoep en slap 
groen)

• PSV stadion uit de stad
• Meer cultuur in de stad (verschillende). Meer musea; muziektheaters
• More toilets, especially for ladies
• Leefbare stad = (positief) gezonde stad. Betrek naast burgers ook professionals 

van GGD/RIVM – karlien.van.den.hout@rivm.nl
• If you build this we’ll stay! More space between buildings, meer kleur, more high 

rise housing.
• Meer stoep, minder autoverkeerd #stoephoven + groen i guess.
• Ruim baan voor de fiets, afbraak oude lelijke kantoren aan de Fellenoord.
• Zoveel mogelijk gemotoriseerd verkeer scheiden van voetbpaden, groen en 

fietspaden (2e laag)
• Skywalk à “voetpad”op hoogte door het centrum die hoge gebouwen verbindt 

(inclusief skypark)
• Kosten worden gecompenseerd door minder ongevallen, minder depressies, 

socialer natuurlijker leven! – Marc Buitenhuis
• Maak het savonds als het donker is de publieke ruimte ook aangenaam voor 

mens en natuur. Nu is het met name ingericht/ontworpen voor overdag. -
Minxia Mae

• More trees more life
• Meer wilde bloemen voor biodiversiteit
• Behouden van skatepark SHP – helemaal mee eens!
• Aandacht voor gezonde leefomgeving. Veilige toegankelijke fiets & Wandelpaden. 

Dementie vriendelijk. Gezond voedselaanbod. Ontmoeten. Groen. – Julius 
Hiddink; j.hiddink@ggdbzo.nl

• Focus op: organisch (permacultuur) en intuitie (navigatie) richtlijnen (open plint)

• Bepaal niet de toekomst – faciliteer deze!
• Stoep aanleggen Dorgelolaan naar Fontys Nexus. Laat de bodem leven; 

onderzoek hoe biomassa erin toeneemt en je zal floreren als wijk, mens, dier.
• Hou ontwikkelaars weg van het Stroomhuisje – aanpassen, ok maar hou het 

puur. Wie is de van Abbe … voor het stroomhuisje?
• Parks icecream rave
• Second City layer
• Skytennis
• Stuur op het toevoegen van waarde in de breedste zin van het woord (dus ook 

sociaal)
• Kinderen zijn de toekomst
• 30% sociale huur.
• Ideas “invest in people’s’. Empower them to be part of this (+pay them) – Jess 

Oberlin
• Proberen – laten zien – vertellen
• Brede welvaart centraler stellen
• Bewust keuzes maken om je echt te onderscheiden op sociaal, maatschappelijk 

en cultureel nivea.
• EHV -> you feel welcome?
• Zoek de toekomstige bewoners en laat ze meedenken!
• De binnenstad vind ik iets minder sfeervol. Strijp vind ik veel gezelliger.
• Meer prullenbakken in het centrum.
• Gebruik dakterras op Bijenkorf permanent. Succes 2050 OV + fiets!
• Do something about empty shops in centre. Wereldwinkel or sharepoints to use

these locations.
• Ask students to set up mini-enterprises in centre.
• Energie opwekken door beweging op straat.
• Vergeet niet van sociale woningen!

Inhoudelijke 
borrelsessies

IInnhhoouudd
Tips over de inhoud

TTiippss  oovveerr  ddee  iinnhhoouudd

1. Zorg voor vvoollddooeennddee  ggrrooeenn  zowel om te gebruiken als om met rust te laten.
Denk aan: voedselbos, blote-voetenpad, gemeenschappelijke tuinen, daktuinen

2. Benadruk hheett  kkaarraakktteerr  wat er al is: versterk zones voor rust en voor levendigheid.
Denk aan: meer natuur bij de Dommel, meer underground bij het Stroomhuis

3. Maak ddaakkooppppeerrvvllaakk  bruikbaar voor bewoners
Denk aan: groenbeleving op hoogte, ontmoeting, publieke buitenruimte

4. De visualisatie van de gebouwen spreekt niet aan: besteed aandacht aan ddoooorrddaacchhtt  
ggeevveelloonnttwweerrpp.
Denk aan: verticaal groen, natuurinclusief, kleur en materialen, dieptes, voorkom strakke 
gevels anders voelt het als een tunnel

5. Zorg ervoor dat het gebied een dduuiiddeelliijjkkee  eennttrreeee van de stad wordt.
Denk aan: visitekaartje van de stad, welkom in Brainport

PPrroocceess
Tips over het proces

TTiippss  oovveerr  hheett  pprroocceess

11.. MMoommeennttuumm::  betrek mensen niet te vroeg maar ook zeker niet te laat. Geef inzicht in de tijdlijn. Denk 
bij elke stap hoe je mensen hierin kunt meenemen.

2. Inclusiviteit: betrek een zo breed mogelijke groep. Zorg ervoor dat iedereen mee kan doen in het 
participatieproces (bijv. slechtzienden).

33.. CCoommmmuunniiccaattiiee:: zorg voor informatie over het grote plaatje (niet per project) en koppel terug wat je 
met de inbreng van mensen hebt gedaan / gaat doen.

44.. TTiijjddeelliijjkkhheeiidd::  zorg alvast voor reuring door creatievelingen en ondernemers, maar vergeet hen geen 
plek te geven in de definitieve invulling!

55.. MMeeeerrwwaaaarrddee:: geef ruimte om maatschappelijke waarde in het gebied te laten ontstaan en zorg ervoor 
dat deze wordt doorvertaald in de economische waarde van het gebied.
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GGeemmeeeennttee
Adviezen aan de 

gemeente Eindhoven

AAddvviieezzeenn  aaaann  ddee  ggeemmeeeennttee

OOnnttddeekk  ddee  iiddeennttiitteeiitt

o Er moet een duidelijk welkom tot de stad zijn.

o Onderzoek identiteit van gebied (bijv. Stroomhuisplein): wat wil je dat er hier 

gebeurt? En welke voorzieningen heb je waar in de stad nodig? Wat ontbreekt 

er in Eindhoven centrum? (antw.: Grote groene plek om te spelen (zoals de 

zandbak in Breda))

o Verhaal maken voor dit gebied met augmented game.

o Kun je het gebied in zones indelen? Bijv. Dag / nacht / groen / high tech / 

stroomhuisje.

MMaaaakk  eeeenn  ssttaatteemmeenntt

o De gemeente durft niet genoeg: leg de lat hoog!

o Gemeente mag nadrukkelijker vragen aan projectontwikkelaars om 

natuurinclusief te bouwen – niet alleen als wens maar als juridische eis of als 

beloning. Als dit geen vereiste is dan wordt er als eerste op beknibbeld.

o De gemeente wil heel graag maar durft niet zo hard te zeggen dat je groen kan 

afkopen.

o Onderzoek nu eens: welke hoogte vinden we acceptabel en nog mooi?

o Zorg ervoor dat de visualisaties van Knoop XL ambitie laten zien: de lat moet 

hoger gelegd worden door die plaatjes.

GGaa  vvoooorr  ggrrooeenn

o Benader Knoop XL als brede gebiedsopgave in relatie tot de omliggende 

gebieden en de andere ontwikkelingen in de stad. Zorg ervoor dat de gebouwen 

die niet herontwikkeld worden al ver-groenen.

o Neem een ander vertrekpunt: denk vanuit een dier niet vanuit het mens-dier 

perspectief. Als ik nu denk vanuit “ik ben een vogel”…

o Vergeet lokale energieopwekking niet, die zien we niet terug in de visualisaties.

LLaaaatt  rruuiimmttee  vvoooorr  vveerrnniieeuuwwiinngg

o Creëer een regelvrije zone waarin wonen werken leren ambacht centraal staan 

– stuur daarbij wel op kwaliteit.

o KPN gebouw idee: een plek waar alles mag à la Burning Man.

o Laat een aantal m2 vrij in te vullen. Geef vrije ruimte, bijv. met name aan 

jongeren om eigen plek te bouwen. Dat is wat anders dan “30% sociaal” als 

regel stellen.

o Broedplaats maken in combinatie met wonen want dan heb je een 

verdienmodel.

o Zorg ervoor dat placemaking niet alleen tijdelijk is en alle jonge / creatieve 

opbouwers weer weg moeten als het ‘af’ is.

o Ambitieus zijn over plintinvulling.

VVoooorrbbeeeellddeenn
Goede en slechte 

voorbeelden uit de praktijk

BBiioottooppee CCiittyy  -- Wenen

SSppoooorrppaarrkk  - TilburgMMeeddiinnaa--ccoommpplleexx - Eindhoven HHiigghh  LLiinnee  –– New York

NNaattiioonnaall  PPaarrkk  CCiittyy  –– London

GGooeeddee  vvoooorrbbeeeellddeenn

RRoonndd  ggrraassvveelldd  - Madrid

RRoonnddee  ssttrraatteenn- Barcelona

TTiijjddeelliijjkkee  zzaannddbbaakk  –– Breda

HHaavveennkkwwaarrttiieerr  -- Breda IInnttuuïïttiieevvee  bbeewweeggwwiijjzzeerriinngg  -- Schiphol

GGooeeddee  vvoooorrbbeeeellddeenn

Bedankt voor jullie bijdragen!

SSaammeenn  mmaakkeenn  wwee  ddee  ssttaadd..

In opdracht van gemeente Eindhoven
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Appendix F:  Cards

Editie 12/21

Binnen het thema groen zijn bomen het meest gevraagd. Bomen brengen rust 
in de nu nog drukke straten en staan voor leven. Concrete suggesties zijn om 
voor geurende bomen te kiezen, zoals dennenbomen, om de bewoners en 
bezoekers midden in de stad het gevoel van het buitenleven (‘de camping’) 
te geven. Naast bomen worden ook (wilde) bloemen genoemd als groen dat 
bijdraagt aan zowel biodiversiteit als verbinding tussen mensen.

Plant veel bomen, (wilde) bloemen en 
zorg voor een groene omgeving.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Gemeenschappelijke (moes)tuinen
op verschillende hoogtes
Gemeenschappelijke tuinen zijn een manier om bewoners en bezoekers 
te verbinden. Mensen kunnen zonder kosten genieten van zelfgekweekte 
groentes en fruit. Het samen onderhouden van een (moes)tuin verhoogt 
de sociale cohesie. Het is belangrijk dat deze tuinen zich niet alleen op de 
begane grond bevinden, maar juist op hoogte te vinden zijn. Zo kunnen 
bewoners van hoogbouw groen beleven zonder in de lift te stappen. Omdat 
er op straatniveau beperkt ruimte is, bieden de daken en horizontale stukken 
tussen de hoogtes van de gebouwen de kans om toch in het groen te leven. 
Een idee hierbij is om groene loopbruggen tussen de gebouwen te maken 
zodat je op hoogte door de stad kunt wandelen en het groen kan beleven.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Maak groen gebruiksvriendelijk

Bewoners en bezoekers willen niet alleen groen zíén, maar het ook beleven. 
Denk aan een blote-voeten-pad bij de Dommel en een comfortabele in- 
en uitstapplek voor kano’s en sups nabij horeca. Andere functies voor 
gebruiksgroen die genoemd worden zijn: vergaderplekken in de open lucht, 
stilteplekken, speelplekken, sportvoorzieningen, ontmoetingsplekken en een 
stadscamping met boomhutten.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Laat de natuur, natuur zijn

De ruimte voor de natuur is beperkt in de stad en het maximaliseren ervan is 
belangrijk in deze gebiedsontwikkeling. Er klinkt een oproep om natuur dan 
ook niet teveel andere functies te geven. Bijvoorbeeld door onderscheid te 
maken tussen zones met gebruiksgroen (bijv. bij het Stroomhuis) en zones 
waar de natuur met rust gelaten wordt (bij de Dommel). Concrete suggesties 
zijn zachte overgangen maken tussen de Dommel en bebouwing en het 
splitsen van functies van het groen, in groen voor kinderen, sporten en voor 
natuur.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Verbeter het Openbaar Vervoer

Er is enthousiasme over het ondergrondse busstation vanwege het zicht en 
de veiligheid voor voetgangers en fietsers rond het station. Hoewel er begrip 
is voor het kostenplaatje wordt toch aangegeven dat het hele spoor en station 
onder de grond de openbare ruimte van het gebied nog prettiger zou maken.
Gebruikers van het OV zien graag dat de ondergrondse fietsenstallingen veilig 
en gratis (ook zonder OV-chipkaart) toegankelijk zijn en dat de ruimte die 
hierdoor vrijkomt wordt gebruikt voor een skatebaan en klimrek zodat er meer 
te beleven is en meer dynamiek komt rond het station.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

The cards shown here are the result of the thematic 
analyses. The themes that came forth from this 
analysis are: Green, Mobility, Health, Inclusive 
Society, Sustainability, Economy, liveliness, Living, 
Identity, and Public Space.

Appendix E:  Visual representation of input
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Toegankelijke en toekomstbestendige 
infrastructuur
Het gebied moet voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan ouderen, 
kinderwagens, rollators en rolstoelen maar ook aan stepjes en monowheels in 
de toekomst. Het gaat niet alleen om de stoepen maar ook om de entrees van 
winkels. Houd rekening met parkeerplek voor deelvervoer (scooters/fietsen) 
zodat de stoep of stadsboulevard vrijblijft voor voetgangers.
Taxichauffeurs bieden aan om vanuit hun ervaring mee te denken over de 
verkeersdoorstroming bij vermindering en versmalling van wegen in de 
toekomst.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Editie 12/21

Inrichting openbare ruimte die een 
gezonde levensstijl aanmoedigt
Maak van dit gebied een gezonde leefomgeving. Waar gezond eten wordt 
aangeboden, waar de openbare ruimte uitnodigt tot bewegen en ontmoeten 
en die dementievriendelijk is. Een leefbare stad is een gezonde stad. Betrek 
naast inwoners ook verschillende organisaties zoals GGzE, GGD en RIVM 
bij de inrichting van de openbare ruimte zodat deze wordt toegespitst op 
positieve gezondheid en welbevinden. Concrete suggesties voor de inrichting 
zijn buitenfitness, hardloopparcours, en een speeltuin voor volwassenen. 
Vergeet ook de urban sports community niet, die verharding nodig hebben.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Ruimte voor de ontwikkeling van 
kinderen en jeugd
Het is belangrijk dat het gebied kindvriendelijk is en geen gevaarlijke 
verleidingen biedt aan de jeugd. Zorg dat er voor de jeugd genoeg te doen is 
om overlast te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan tafeltennistafels, plekken 
om te spelen en te sporten. Een concrete suggestie is om een omheinde 
buitenspeelplaats met toezicht tussen de torens te creëeren, waar ouders hun 
kinderen kunnen afzetten wanneer zij in het centrum gaan winkelen. 

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Stimuleer sociale cohesie, juist bij 
hoogbouw
Hoogbouw kan anoniem aanvoelen. Voorkom dit door actief sociale 
ontmoeting tussen verschillende bewoners te stimuleren. Bied gezamenlijke 
plekken en functies aan om saamhorigheid en eigenaarschap te vergroten. 
Concrete suggesties zijn een ‘knarrenhof’ op hoogte, ‘welcome & goodbye’ 
parties, en het mengen van verschillende type bewoners. Van de gemeente 
wordt verwacht dat zij de lat legt om inclusiviteit van de hoogbouw te 
waarborgen.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Hier kan iedereen zich ontplooien

Het nieuwe hart van de stad moet een plek zijn voor iedereen. Zorg dat 
het voor verschillende mensen iets te bieden heeft. De omgeving moet 
aanzetten tot verbinding, bijvoorbeeld door eten, muziek, cultuur en sport 
als mechanismes in te zetten. Concrete suggesties zijn een buurthuis waar 
mensen initiatieven kunnen opzetten, werkplekken voor omwonenden (uit 
Woensel Zuid), werkruimtes voor jongeren en start-ups.

Editie 12/21

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Langzaam verkeer staat centraal

De toekomst van de binnenstad is gericht op langzaam verkeer. Minder 
autoverkeer zorgt voor minder fijnstof in de stad en biedt ruimte voor fietsers 
en voetgangers. Vrachtwagenchauffeurs bieden aan om vanuit hun ervaring 
mee te denken over de verkeersveiligheid (bij oversteekplaatsen) rond het 
station.
Concrete suggesties zijn brede fiets/voetpaden, gescheiden van 
gemotoriseerd verkeer en dat (fiets)parkeergarages minder eng moeten 
worden.

Editie 12/21

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Betrek mensen bij de 
gebiedsontwikkeling
Eindhovenaren worden graag betrokken bij de gebiedsontwikkeling. Zoek 
de toekomstige bewoners en laat ze alvast meedenken. Er is communicatie 
nodig over de verschillende projecten en tijdlijn van ontwikkelingen in het hele 
gebied, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Het is belangrijk om terug 
te koppelen wat er met de opgehaalde inbreng gebeurt om het momentum 
van de participatie te behouden. Denk na over wat mensen terugkrijgen 
voor de tijd en aandacht die zij in participatie stoppen. Let erop dat je geen 
belanghebbenden overslaat, maak participatie inclusief.
Een concrete suggestie is om speeddates te organiseren tussen inwoners/
bezoekers/toekomstige bewoners en ontwikkelaars.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Toekomstbestendig bouwen

De wereld verandert snel en Eindhoven als stad ook. Wat is er in de toekomst 
nodig? Slimme gebouwen zijn circulair en modulair gebouwd zodat ze op de 
veranderende vraag kunnen inspelen. Wek lokaal energie op en wissel het uit 
tussen gebouwen.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Natuurinclusief en klimaatadaptief 
bouwen is een must!
Bouw niet alleen voor de mens maar ook voor de natuur en dieren. 
Denk bijvoorbeeld eens vanuit het perspectief van een vogel. Maak 
natuurinclusiviteit en duurzaamheid vereisten voor de ontwerpen van 
KnoopXL. Als juridische eis of beloning, zodat er niet op beknibbeld wordt. 
Zorg ervoor dat natuurlijke materialen terugkomen in de visualisaties. Bereid 
het gebied voor op hittestress en extreme neerslag, bijvoorbeeld door Wadi’s 
en waterpleinen. Gebruik regenwater in de nieuwe gebouwen. Vergroen nu al 
de gebouwen die op de Fellenoord blijven staan.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Aantrekkingskracht van een 
economisch vitaal gebied
Dat deze gebiedsontwikkeling nieuwe kansen en waarde voor Eindhoven 
heeft staat buiten kijf. Eindhovenaren zijn blij dat dit stukje Eindhoven 
mooier, levendiger en groener wordt. Tijdelijke inwoners uit het buitenland 
geven aan: “If you build this, we’ll stay!” Men ziet kansen voor start-ups, 
studentenondernemingen, maakindustrie en stageplekken (in de ‘plint’). 
Er klinkt een oproep om er een broedplaats van te maken met wonen als 
verdienmodel. Laat al deze bedrijvigheid 24/7 zichtbaar zijn: het wordt geen 
campus maar een bruisende plek voor open innovatie.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Aantrekkelijk (winkel)aanbod in 
de plint
Het nieuwe hart van Eindhoven vraagt om een aantrekkelijk aanbod van 
winkels, horeca, ontspanning en bedrijvigheid.  Stimuleer hierbij lokale 
ondernemers zodat er een onderscheidend aanbod is wat karakter geeft aan 
het gebied. Wees ambitieus en niet te braaf! Zorg er hierdoor voor dat het niet 
concurreert met andere plekken in de stad (leegstand).
Concrete suggesties zijn: verzamel handige dagelijkse winkels op één plek 
voor de bewoners, er zijn koffietentjes nodig en stimuleer deel-, kringloop- en 
wereldwinkels.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Stuur op brede welvaart

De oproep om te sturen op andere waarde dan economische waarde klinkt 
luid. Stel brede welvaart centraal. Ga voor maatschappelijk rendement en 
maak hiervoor bewuste keuzes. Zo onderscheidt Eindhoven zich op sociaal, 
maatschappelijk en cultureel niveau. Kijk niet naar de kosten, een vitale 
leefomgeving levert besparing op. Stuur op toegevoegde waarde en kwaliteit, 
met zo min mogelijk regels zodat er plek is voor allerlei initiatieven. Denk aan 
de meerwaarde voor mensen uit de omgeving, zoals Woensel-Zuid.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum
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Editie 12/21

Vrije vierkante meters: ruimte om iets 
te laten ontstaan
De centrale ligging van dit gebied maakt dat er veel (commerciële) belangen 
spelen. De oproep is om een deel van de ruimte buiten de plannen te laten 
zodat het zichzelf kan ontwikkelen. Met deze vrije ruimte kunnen creative 
ondernemers en culturele initiatiefnemers aan de slag en komt het gebied 
pas echt tot leven. Geef in deze vrije vierkante meters de mogelijkheid voor 
mensen om zelf stukjes openbare ruimte of woonruimte in te richten. Let erop 
dat placemaking niet alleen tijdelijk is: geef de opstarters ook de kans om zich 
te vestigen in het gebied wanneer dit af is.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Organiseer levendigheid: met gezellig-
heid overdag en een bruisende nacht

Het gebied heeft een rauw karakter door de fietstunnels en het Stroomhuisje. 
Overdag moet het juist gezelliger worden omdat er nog geen buurtgevoel is in 
deze nieuwe stadswijk. Suggesties hiervoor zijn spelletjes-bars, koffietentjes 
en terrassen maar ook (gratis) ontmoetingsplekken in de openbare ruimte 
zoals picknicktafels en kleinschalige zitplekjes. Het rauwe karakter moet 
behouden blijven en in de avond tot leven komen tijdens bijvoorbeeld raves in 
het Stroomhuisje, (parkeer)kelder of tunnels.
Vergeet hierbij niet dat deze levendigheid ook op hoogte te ervaren is: rooftop-
parties, dakterrassen, parken en moestuinen/kassen op hoogte en openbare 
loopbruggen om op hoogte door het stadshart te wandelen.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Sociaal samen wonen in hoogbouw -
op je eigen manier
Wonen in hoogbouw kan op verschillende manieren. Mensen zijn in dit 
gebied op zoek naar een divers woningaanbod dat bij verschillende leefstijlen 
aansluit. Zo krijg je een prettige woonomgeving. Denk aan kleine en grote 
(senioren)appartementen, studio’s voor jongeren, gezinsappartementen met 
grote balkons en multi-generatie verticale woningen.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Betaalbaar wonen

Dit thema spreekt haast voor zich. In deze tijd in Nederland is betaalbaar 
wonen geen vanzelfsprekendheid. Daarom is dit een aandachtspunt dat 
vaak genoemd wordt: zorg voor genoeg sociale huurwoningen, creëer 
betaalbare woningen voor eenpersoonshuishoudens, bouw niet alleen 
luxe appartementen en houd rekening met de ongewenste gevolgen van 
gentrificatie.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Vertel een krachtig verhaal en spreek 
tot de verbeelding
Er mag lef worden getoond in dit gebied: leg de lat hoog! Mensen zijn op 
zoek naar: meer kleur en meer ambitie, een statement. Het gebied heeft 
een krachtig verhaal en inspirerende visualisaties nodig. Over smaak valt 
te twisten maar de consensus is dat hier iets unieks moet komen met een 
knipoog naar het rauwe karakter. Het gebied kent verschillende gezichten 
en dit kan benadrukt worden door het op te delen in zones met elk hun eigen 
identiteit: natuur bij de Dommel, buurtgevoel op de Fellenoord en rauw bij 
het Stroomhuis. Concrete suggesties zijn om augmented reality games in te 
zetten om het verhaal te vertellen, pop-ups met historische informatie en het 
behoud van de rauwe delen als skatepark SHP en Stroomhuisje.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Volop cultuur, het hele jaar door

De stad snakt naar cultuur. Maak het laagdrempelig door live muziek op 
de pleinen, optredens, permanente (interactieve) installaties als een 
openluchtmuseum verspreid over het gebied. Zet dit gebied neer als culturele 
hotspot door een jaarrond programma van evenementen. Concrete suggesties 
hiervoor zijn: ‘pumpkin carving’, internationale (religieuze) feestdagen, 
verjaardagen, anti-winterdip activiteiten, [zie kalender].

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Visitekaartje van Eindhoven

Dit is het multimodale knooppunt van Eindhoven, hier kom je de stad binnen. 
Eindhoven verdient een representatieve entree. Een duidelijke welkom tot de 
stad, waardoor bezoekers zich meteen welkom voelen. Vol sociaal-culturele 
‘vibes’. Eindhoven heeft dit visitekaartje nodig. Technologie, Design en Kennis 
(TDK) geven een herkenbaar profiel aan de stad. Tegelijkertijd is in dit gebied 
behoefte aan ontspanningsmogelijkheden die, na een dag vol ‘TDK-werk’, niet 
teveel hieraan doen denken.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Deel het gebied op in herkenbare 
zones met eigen functies
Het gebied is uitgestrekt en kent grofweg een aantal natuurlijke zones: die van de 
Dommel, Station, Fellenoord en het Stroomhuisje. Dit roept het idee op om hiervan 
gebruik te maken in het plaatsgeven van verschillende functies. Door de zones te 
benadrukken kunnen bijvoorbeeld rustige en natuur-activiteiten plaatsvinden bij 
de Dommel, winkelen, ontmoeten en recreatie bij de Fellenoord en evenementen en 
nachtprogramma bij het Stroomhuisje. Zo behoud het gebied een overkoepelende 
identiteit met daarbinnen zones met een eigen herkenbaar karakter en de daarbij 
passende functies. De zone-indeling bevordert uitgesproken keuzes voor het 
‘programma’ (wat, waar moet komen in het gebied) zodat het geen ‘grijs midden’ wordt. 
In de praktijk weten Eindhovenaren en bezoekers door een zone-indeling precies waar 
ze wat kunnen verwachten.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Behoud de menselijke maat

Het gebied is uitgestrekt en er komen hoge gebouwen. Daarom is het 
belangrijk om de menselijke maat bij de ontwikkeling van dit gebied goed te 
waarborgen. Voorkomen dat het onpersoonlijk, anoniem of steriel aanvoelt 
want dan gaan mensen het niet gebruiken en gaat het gebied niet leven. Voeg 
een bepaalde knusheid toe zodat je intieme plekken kan vinden tussen de 
grote gebouwen. Ook materiaalgebruik kan helpen om het gebied menselijk 
en warm te laten aanvoelen.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Veiligheid én vitaliteit

Er is behoefte aan levendigheid in de publieke ruimte, maar ook aan veiligheid. 
Het gebied moet kindvriendelijk zijn. ‘s Avonds en ‘s nachts draagt goede 
(slimme) verlichting bij aan een veilig en prettig nachtleven en veilige fiets/
wandelpaden. Het is belangrijk dat ook de verbinding met het Noorden 
van Eindhoven via de tunnels en de Kruisstraat veiliger en prettiger wordt. 
Ontwerp het dus.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Plan (maatschappelijke) voorzieningen 
voor een inclusief gebied
In het hart van de stad is behoefte aan ruimte voor maatschappelijke 
voorzieningen. Er is tekort aan sportvoorzieningen, afvalbakken, openbare 
toiletten, watertappunten en maatschappelijke opvang en hulp. Stedelijke 
problematiek (bijv. drugsdealen, prostitutie, straatracen) verdwijnt niet met 
de nieuwbouw. Plan daarom ook voor dingen die wellicht niet wenselijk zijn 
maar in een centrumgebied als dit wel te verwachten zijn. Door de publieke 
ruimte schoon en netjes te houden blijft het prettig.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum

Editie 12/21

Laat lege ruimte tussen de gebouwen

De stad verdicht. De oproep is om dit gebied met de hoge gebouwen toch 
ruimtelijk te houden. Open ruimtes, lucht tussen gebouwen en zichtlijnen 
helpen hierbij.

titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum titel foto - bron - lorem ipsum
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Appendix G:  Workplace Agreement

1/3 

Standaard stage-afstudeerovereenkomst- Deel A en Deel C (engels).fin.doc 

PART A of the Work Placement Agreement 

Project-specific information belonging to the Work placement Agreement 
between the Company, Student and TU/e 

The undersigned: 

1. cocosmos having its registered office in Eindhoven, Hagenkampweg Zuid 192,  hereafter ‘the Company’, and
hereby legally represented by Philémonne Jaasma, in the position of Founder and Co-Creation strategist;

and 

2. Sam van der Horst, registered as student at the Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) for the Master’s
program of the Department Industrial Design, hereafter ‘the Student’;

and 

3. Technische Universiteit Eindhoven, a university under the laws of the Netherlands having its principal office at
Den Dolech 2, Eindhoven, the Netherlands, hereinafter referred to as “TU/e”, herewith legally represented by
the Executive Board, on behalf thereof Jos Hermus and acting in his/her capacity of Managing Director of the
Department of Industrial Design,

The parties will hereafter be individually referred to as “Party” and jointly as “Parties”. 

In consideration of  

• the purpose of the Work Placement Project is to give the Student experience in the practical application of
the theoretical knowledge he/she has acquired as well as gain new skills and knowledge. The purpose of
the Work Placement Agreement is to sufficiently guide the execution of the Work Placement Project by
the Student.

• The Work Placement Project is based on a question expressed by the Company;
• In entering into this Work Placement Agreement regarding the execution of the Work Placement Project,

the Student and the Company accept the general principles as formulated by the TU/e and/or Department
Industrial Design;

Declare their agreement as follows 

Project-specific information 

The Work Placement Agreement comprises 3 parts: 
Part A – Project-specific information 
Part B – Work Placement Terms and Conditions belonging to the Work Placement Agreement 
Part C – the Project Plan 

The capitalized words refer to the definitions stated in Part B of the Work Placement Agreement. 

A.1. Parties to the Work Placement Agreement:  
cocosmos (name of company) 
Sam van der Horst  
Technische Universiteit Eindhoven, Department Industrial Design 

A.2 Members of the Coordination Team 
Company Coordinator: Philémonne Jaasma 
TU/e Mentor: Pierre Levy 

A.3. Name of the project: Co-creation in placemaking and urban development 
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A.4. Start of Work Placement Project within Company: 01-09-2021 

A.5. Duration of Work Placement Project within Company: 5 months (01-02-2021) with the exception of the 
Company’s free days.  

A.6. The Student receives a work placement compensation from the Company of €250 per month. 

A.7. The Student is entitled to 1 free days per month – based on working 4 days, 32hrs, per week. 

A.8. Project Plan: See Part C.  

A.9. Other agreements1:  
Student works with own laptop and hardware but in the company’s MS OFFICE environment with 
company e-mail address. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

A.10.  The Work Placement Agreement comprises 3 parts, which are inextricably linked with each other:
Part A: The project-specific information 
Part B: Work Placement Terms and Conditions belonging to the Work Placement Agreement 

between the Company, Student and TU/e  
Part C:  The Project Plan  
In any conflict between the stipulations of Part A and a stipulation of Part B and Part C, the stipulation of 
Part A prevails insofar as this deviates in writing in Part A. 

Signed in triplicate, 

cocosmos  Sam van der Horst 

Name: ir. dr. Philémonne Jaasma 
Position: Founder & Co-Creation Strategist 
Date: 19-06-2021 Date: 

Technische Universiteit Eindhoven  
For and on behalf of the Executive Board 

Name of Managing Director 
Director of Operations, Department ……………….. 
Date: ………………….. 

1 Such as agreements for travel expenses, the loan of a laptop etc…. or other arrangements made by the Parties that deviate 
from Part B, the Work Placement Conditions belonging to the Work Placement Agreement. 
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Placemaking  for Eindhoven Internationale Knoop XL
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PART C of the Work Placement Agreement 

Project Plan 

Detail the Project Plan here: 

Working on co-creation tools, processes, and events in the context of placemaking and urban development in the 
city of Eindhoven for the company’s clients such as the municipality and housing corporations. 
Specific topics are: sustainability, urban mobility, citymaking. 

Parties agree that the Examination Committee of the Department must give formal approval to the Project Plan 
before the Work Placement Project may commence. 
The Project Plan will be drafted by the Parties no later than 6 (six) weeks after the commencement of the Work 
Placement Project, unless otherwise agreed.  
The Project Plan is an inextricable part of the Work Placement Agreement. 
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Appendix H:  Reflection on Development

In this reflection I will look back at my project at Cocosmos. I will discuss my experience working at a young 
design studio, collaborating with local governments, and my future career. Across these topics I go into my 
developments as a designer and the relation it has with the DLE-track and the competency areas.

Working at Cocosmos is not my first experience working at a Social Design studio. During my bachelor’s I 
was an intern at Rotterdam-based A/BZ. What makes my experience different at Cocosmos is the amount 
of responsibility I got. Within the small team of 3 I handled similar tasks as everyone. This forced me to step 
more out my comfort zone. After earlier external activities I reflected about leaving the bubble of working 
within the faculty, but this was the first time I really felt like I experienced what this means. You need to be 
highly flexible in your approach to the design process, input needs to be processed quickly and reflected on. 
Communicating your plans in a clear and simple way is essential in this. I now know what it takes to design, 
organize, and execute on a large scale. The design process is largely a logistical process, especially when it 
comes to designing an experience. Where do you get the material from? What external expertise you need? 
How do you transport everything? Etcetera, all while working on a tight budget and within a short timeframe.

I really enjoyed working at a high pace in such a dynamic environment. An environment in which the design 
process is aimed at realizing interventions on short notice. It is easy to get lost in the chaos of it all, but 
through my experience at Cocosmos I have learned how to organize, communicate, and realize a design 
in such a hectic environment. It is also an environment in which my highly iterative approach to the design 
process is very useful, because it allows for quick adjustments and leaves room for alternative design 
directions. I have gained more confidence in my skills as a designer and worked on a more pro-active design 
attitude: an attitude that takes the design process outside of your own bubble, where it is important that you 
can communicate your ideas and concepts quickly and efficiently with room for input.

I follow the DLE-track, and this experience at Cocosmos has been something that fits right within the 
context of this master track. I learned what it takes to make real impact for local governance; something that 
I experienced before is that it is often not the citizen that needs to change its mindset, but the government. 
In the case of the development of Knoop XL this is exactly the case. Currently, only a small group within 
the municipality sees the importance of placemaking and co-creation. They often have a limited view on 
participation and because of this participation is often reduced to questionnaires, focus groups or street 
interviews. Therefore, the challenge is not necessarily to get citizens involved in placemaking and co-
creation activities, but it lies in convincing governance of the importance and value for society. The process 
of participation of citizens is a process of transformation in governance.

In my masters I have taken User & Society and Creativity & Aesthetics as my main expertise areas. These 
expertise areas were also the ones that I developed the most in my bachelors. Throughout this project they 
have been the main areas of expertise in which you could identify my design work. Over the course of my 
studies, I have focused the topics of citizen participation through exploring methodologies like co-creation 
and placemaking. Working at Cocosmos was a welcoming experience in which I was able to see how my 
further development would work in the design field that I have focused a lot of my development on. I am at 
a point in my development where I am ready to show what I can do as a designer, and how my hands-on, 
highly iterative, and research-based design approach can contribute to the design field and the process of 
societal transformation.

This past semester has shown me what my future could look like, and I am currently unsure if I want to move 
into the direction that I experienced at Cocosmos. That is why I am exploring a more abstract design domain 
for my FMP: taking a step back from the frontlines and moving towards a more academic approach. I have 
realized that in my process I prefer to shift between concrete and abstract. And after my FMP I hope to find 
an organization where I will be able to so. Somewhere where academia and design practice come together.


