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1 Inleiding 
 

Het project OmLoop EHV is een initiatief van de Stichting Marathon Eindhoven om de kracht van design 
te gebruiken om alle Eindhovenaren in beweging te zetten het hele jaar rond. Sinds haar oprichting is 

Marathon Eindhoven een fundament van de stad. Het evenement brengt meer dan 24.000 mensen in 

beweging en inspireert door de zichtbaarheid in Eindhoven. Met dit project wil de Stichting Marathon 

Eindhoven de positieve energie die (loop)sport losmaakt, naast de twee dagen marathon, ook op de 

andere 363 dagen in een jaar stimuleren. Om dit te bereiken wil de Stichting Marathon Eindhoven de stad 

inzetten als sportaccommodatie. Juist ook op plekken waar de openbare ruimte daar nu nog niet geschikt 

voor lijkt. De stad kent parels als de Genneper parken, de Karpendonkse plas, Wandelpark Eckart, het 
Philips de Jongh park en het Henri Dunant park maar niet iedereen heeft een (sport-)park voor de deur. 

Om toch alle Eindhoven laagdrempelig toegang te geven tot mooie loop en wandelroutes en hen te 

verleiden tot regelmatig bewegen, wil de Stichting Marathon Eindhoven een wandel-, loop- en 

beweegroute ontwikkelen en aanbieden die voor heel Eindhoven binnen vijf minuten toegankelijk is: 

OmLoop EHV. 

 

 

1.1 Inspiratie 
Als je droomt, mag je ambitieus denken. Verbeeld jezelf op een zondagochtend in Central park New York. 
Overal waar je kijkt zie je mensen, met elkaar in de weer. Bootcamps, basketballers, fietsers, joggers, 

gezinnen met kinderen, een lint van 10 kilometer van mensen hand in hand. Sport verbroedert. Deze 

ambiance is er één van samen zijn, bewegen, energie verbranden en weer opdoen. Je kunt Central Park 

in New York niet zomaar projecteren op Eindhoven, maar je kunt je er wel door laten inspireren. Want 

Eindhoven heeft net zo goed het groen, 

de sportfaciliteiten en actieve inwoners 

die Central Park kenmerken. Niet in 

één groot park, maar verspreid door de 
stad. Kunnen we in Eindhoven dan juist 

onze groene parken, de bestaande 

sportverzamelplekken en informele 

sportparcours op een inspirerende, 

veilige manier aan elkaar gaan 

verbinden? Zodat ze voor een grote(re) 

groep Eindhovenaren zichtbaar en 

toegankelijk worden? 
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1.2 Ambitie 
De ambitie van de Stichting Marathon Eindhoven is er één die ver gaat: een netwerk van looproutes door 

de stad met een totale lengte van 42 kilometer en 195 meter, de lengte van een volledige marathon. Dit 
netwerk moet worden ondersteund door beeldbepalende (design-)bouwwerken, een digitale route en een 

programmering die mensen uitdaagt de route te gebruiken. Vanwege de omvang van het plan, ziet de 

Stichting Marathon Eindhoven de OmLoop EHV als een groeimodel (hieronder weergegeven) waar de 

komende jaren gestaag aan gebouwd zal gaan worden, samen met partijen uit de stad zoals de gemeente 

Eindhoven, Golazo Sports Nederland, Dutch Design Foundation, Lumens en Slimmer Leven.  

 

 
 

 

1.3 Een kans voor impact op korte termijn binnen een groeimodel 
Om haar ambitie te realiseren zet de Stichting Marathon Eindhoven in op een groeimodel dat stapsgewijs 

wordt gerealiseerd. Door de kans die de regeling Matching Impactprojecten van Brabant C biedt, kan de 

Stichting Marathon Eindhoven echter al direct een solide fundament leggen door een aantal stappen in 

de komende anderhalf jaar te realiseren.  De verdere bottom-up groei én de daadwerkelijke realisatie van 
de ontworpen beeldbepalende bouwwerken zal echter buiten het Brabant C project plaatsvinden. 

1. ontwerpen route 2. realiseren route 3. ontwerpen bouwwerken

4. realiseren digitale route 5. programmeren 6. bottom-up groei
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1.4 Het maatschappelijk vraagstuk en de bijdrage aan een oplossing 
Eindhoven, stad met bijna 240.000 inwoners, wil graag dat haar inwoners meer sporten en bewegen 

(bron: Sport- en beweegvisie 2021-2025 | “Heel Eindhoven beweegt”). Sporten en bewegen biedt een 
maatschappelijke meerwaarde voor de stad doordat mensen plezier beleven aan sporten en bewegen én 

doordat sporten en bewegen een bijdrage levert aan de gezondheid en mensen laat meedoen in de 

samenleving. Zeker ook dit laatste, is een belangrijke meerwaarde om te werken aan brede welvaart voor 

een samenleving waarin iedereen kan meedoen.  

 

 

1.5 De coalitie 
Voor dit project trekt de Stichting Marathon Eindhoven samen op met een vastgoedpartner. Dit is een 

vastgoedontwikkelaar die zich onder andere bezighoudt met de herontwikkeling van Strijp-T, het 
voormalige pand van ABN-AMRO en het Campina terrein in Eindhoven. Zij willen graag de ontwikkeling 

van OmLoop EHV integreren in een aantal herontwikkelingsgebieden in de stad en daar ruimte maken 

voor beeldbepalende (design-)bouwwerken. De Stichting Marathon Eindhoven en de vastgoedpartner 

zorgen samen voor de cofinanciering in dit project om daarmee de basis te leggen voor niet alleen dit 

project, maar ook voor de duurzame verdere uitrol ervan. Hierbij zal de vastgoedpartner de ontwerpen 

die binnen het project worden ontwikkeld (buiten het Brabant C project) daadwerkelijk realiseren. 

 

Parallel aan dit project wordt er in Eindhoven door Dutch Design Foundation, gemeente Eindhoven en 
EHV365 gewerkt aan de realisatie van Eindhoven Design District waarbij het DNA van Eindhoven 

(Technologie, Design en Kennis | TDK) door de hele stad beleefbaar wordt gemaakt. Hier sluit OmLoop 

EHV naadloos bij aan omdat vanuit OmLoop Eindhoven wordt beoogd meerdere (in beginsel drie) 

beeldbepalende bouwwerken te realiseren verspreid over de stad, die uitdagen tot sporten en bewegen. 

 

Voor het ontwerp van de route, het ontwerp van de beeldbepalende bouwwerken en het ontwerp van de 

aanpak waarmee mensen gestimuleerd gaan worden om te bewegen zullen de Stichting Marathon 

Eindhoven en de vastgoedpartner een beroep doen op de Dutch Design Foundation. De Dutch Design 
Foundation gaat op haar beurt een gelegenheidssamenwerking aan met Piet Hein Eek om te komen tot 

vernieuwende ideeën en ontwerpen. Onder supervisie van Piet Hein Eek zullen de looproute en de eerste 

drie iconische landmarks ontworpen worden. Piet Hein Eek zal hierin samenwerken met andere 

ontwerpers uit zijn netwerk. Tot slot voorziet de Stichting Marathon Eindhoven ook de betrokkenheid van 

Golazo Sports Nederland (Golazo) om te zorgen voor het overall projectmanagement, voor een jaar-rond 

sociaal-maatschappelijk georiënteerde programmering op de route en voor de digitale inbedding van de 

route in een bredere digitale loop-infrastructuur wat zij vervolgens (mede gefinancierd vanuit Stichting 
Marathon Eindhoven) ook voor de komende vijf jaar zullen borgen.  
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2 Het project 
 

Het project OmLoop EHV – Brabant C is het project dat het fundament legt voor de verdere uitrol van 
OmLoop EHV richting een bottom-up groei én de daadwerkelijke realisatie van de beeldbepalende 

bouwwerken op de route. Binnen het project wordt de basis gerealiseerd, worden ontwerpen voor verdere 

stappen gemaakt en ontstaat al een eerste route die volledig functioneel zal zijn. Dit project behelst het 

begin van een ontwikkeling, die de Stichting Marathon Eindhoven samen met Golazo de komende jaren 

ook nadrukkelijk verder door wil zetten. Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op de activiteiten binnen 

het project en hun tijdlijn, het cultureel aspect van de activiteiten, de beoogde resultaten en de impact die 

de betrokken partijen beogen te realiseren. 
 

 

2.1 De activiteiten 
De activiteiten in het project zijn hieronder schematisch weergegeven en vallen uiteen in vijf onderdelen: 

1. Ontwerpen van een centrale route 

2. Realiseren van een centrale route 

3. Ontwerpen van drie beeldbepalende bouwwerken op de centrale route 

4. Realiseren van een digitale centrale route 

5. Realiseren van een programmering op de centrale route 
Deze vijf activiteiten vormen samen het project OmLoop EHV – Brabant C.  

 

 

1. ontwerpen route 2. realiseren route 3. ontwerpen bouwwerken

4. realiseren digitale route 5. programmeren 6. bottom-up groei
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2.1.1 Ontwerpen van een centrale route in concept, route en identiteit 

Zoals eerder geduid, is de inspiratie voor dit idee ontsprongen bij een bezoek aan Central Park in New 
York. Dit park heeft van zichzelf natuurlijk een enorme identiteit en bijna mystieke aantrekkingskracht.  

Het fysieke deel spreekt daar reeds voor zich, maar de magie zit hem in de dynamiek die er heerst. In de 

jaren tachtig van de vorige eeuw was het een grimmig en onveilig gebied. Door visionair beleid en 

volhardendheid daarop is het heden ten dage een zeer veilig en dynamisch gebied geworden waar jong 

en oud elkaar in bijzondere diversiteit ontmoeten. De magie van een park als Central Park is om die reden 

een mooie inspiratiebron om ook binnen Eindhoven die verbinding op te zoeken. Op verschillende plekken 

wordt al gesport en bewogen en dit project beoogt die plekken met elkaar in verbinding te stellen. 
Geoefende lopers zullen zich aangetrokken voelen tot die dynamiek en delen van de route aandoen. 

Anderen zullen nu juist het houvast van die route kunnen gebruiken om als doel naar toe te werken: “ik 

begin met een km per dag en stel mezelf als doel de volledige ronde te lopen”. Geïnspireerd door anderen 

en gestimuleerd door slimme digitale triggers om deel te nemen en vol te houden. En uiteindelijk, het 

wenkend perspectief van deelname aan het jaarlijks terug kerend evenement Marathon Eindhoven.  

 

Eindhoven heeft plekken die van nature al een actieve rol spelen in de sport- en beweegpatronen van de 

stad, hotspots die we kunnen identificeren. Zo heeft Golazo een schat aan data uit de loopapps die ze 
beheren, inzicht in de huidige deelnemers van Marathon Eindhoven en waar ze vandaan komen in de 

stad. De GGD heeft inzicht in bewegingsuitdagingen per wijk in Eindhoven en Fontys en TU/e deden al 

onderzoek naar sport en beweging in de stad. Door deze inzichten op de kaart van Eindhoven te 

projecteren krijgen we zicht op wat juist de beweging blindspots in de stad zijn. Waar vindt geen of weinig 

activiteit plaats en hoe correleert dat met de mogelijkheid tot beweging en sport in de wijk? Vervolgens is 

het juist de kunst om in de OmLoop EHV de blindspots aan de hotspots te verbinden en de route te 

verrijken waar een stimulans nodig is. Zo wordt de OmLoop EHV uitnodigend, verbindend en 

ondersteunend waar het nodig is.  
 

Voor het ontwerpen van de route, net als voor het ontwerpen van de beeldbepalende bouwwerken (waar 

in paragraaf 2.1.3 nader op wordt ingegaan) zal worden samengewerkt met een combinatie van (jong) 

ontwerptalent onder regie van een zeer gevestigde ontwerpnaam in het ontwerplandschap: Piet Hein Eek. 

Piet Hein Eek loopt al een aantal jaren rond met de gedachte om vanuit ontwerpkracht de stad een impuls 

te geven. Dit met een zowel, creatieve, alsook zakelijke op eigenaarschap gerichte bril waarmee wordt 

ingezet op een route die aanspreekt, uitdaagt, inspireert en stimuleert om meer te bewegen.  
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2.1.2 Realiseren van een centrale route 

Het realiseren van een herkenbare centrale route door de stad is het eerste uitgangspunt. Deze route, 
van circa 7 tot 9 kilometer, zou moeten fungeren als een realistisch en haalbaar doel voor beginnende 

wandelaars, lopers, mindervaliden, en feitelijk dus alle Eindhovenaren. Vanuit deze centrale route kan in 

de komende jaren worden verkend of er met sociaal maatschappelijke instellingen in de stad (gemeente 

Eindhoven, Lumens en Slimmer Leven) projecten kunnen worden georganiseerd in de wijken grenzend 

aan de route (zoals weergegeven in stap 6 in de weergave op pag. 6). De Stichting Marathon Eindhoven 

stelt zichzelf ten doel de beweeg/loopsport in de regio te bevorderen en stelt jaarlijks budget beschikbaar 

om dit doel samen met Golazo én partijen in de stad te realiseren. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten zijn 
om vanuit een bepaalde wijk een initiatief op te tuigen, dan wel projecten die zich juist heel specifiek op 

een bepaalde doelgroep richten. Ook hier geldt weer dat de mix van deze projecten en de digitale 

ondersteuning, versterkt door de fysieke looproute, een aantrekkelijk perspectief vormen voor inwoners 

om deel te gaan nemen. Binnen het Brabant C project wordt eerst ingezet op de realisatie van een 

herkenbare route met een uitdagende uitnodigende identiteit. Vanuit het DNA van de Stichting Marathon 

Eindhoven en Golazo, wordt verder onderzocht hoe mensen kunnen worden gestimuleerd deel te nemen, 

hetgeen nu jaarlijks al met 24.000 mensen en 200.000 bezoekers lukt tijdens de marathon in oktober. 

 
Hoewel de Stichting Marathon Eindhoven in haar samenwerking met Golazo, dit idee ontwikkeld heeft 

voor de stad Eindhoven, is Golazo natuurlijk een niet louter Eindhovense partner.  Voormalig CEO, Mario 

Kadiks van Golazo (tegenwoordig adviseur) omschreef in het voortraject van dit project hoe hij ook rond 

de stad Rotterdam ooit droomde van realisatie van een permanente route leunend op de schouders van 

het event Marathon Rotterdam. De ervaringen die we nu gaan opdoen met dit project zullen door Golazo 

dan ook gebruikt gaan worden voor toekomstige evenementen, zoals bijvoorbeeld de Ten miles van 

Tilburg, die ook door Golazo georganiseerd worden. De stichting Marathon Eindhoven zal daarnaast rond 

de 2023 editie van de Marathon Eindhoven het initiatief nemen om de besturen van andere 
loopevenementen in Brabant zoals de Singelloop en Vestingloop te inspireren. 

 

2.1.3 Ontwerpen van drie beeldbepalende bouwwerken op de centrale route 

Op de centrale route zullen een drietal beeldbepalende bouwwerken gerealiseerd worden, die binnen dit 

project zullen worden ontworpen. Deze bouwwerken zullen zowel de openbare ruimte verrijken, alsook 

sport en beweegmogelijkheden uitbreiden en de beleving versterken (denk bijvoorbeeld aan een start en 

finish huisje door met een gezonde snackautomaat, een slim deel van de route waar je de topsnelheid 
van je sprint kan meten of die ondersteunt bij intervaltraining, een duikplank die uitnodigt in de dommel 

te zwemmen of een uitkijktoren die je een mooi uitzicht geeft en ondertussen trappen laat klimmen). Let 

wel, dit zijn slechts mogelijke gedachten. Waar het op neer komt, is dat de route een beleving wordt, waar 

zowel geoefende sporters alsook beginnende deelnemers energie uit halen en doorgeven aan anderen. 
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Vanuit een duidelijk geformuleerde ontwerpvraag gaat Piet Hein Eek samen met ontwerptalenten aan de 

slag om te komen tot unieke onderscheidende gebouwen. Daarbij zullen de bouwwerken de functionaliteit 
van de route versterken en zal vanuit het ontwerp ook reeds gekeken worden naar het exploitabel maken 

van de bouwwerken. De bouwwerken komen op eigen grond van de vastgoedpartner te staan en deze 

partner realiseert de bouwwerken en wordt en blijft daarmee ook eigenaar.  

 

De samenwerking met Piet Hein Eek is tot stand gekomen op basis van de gedeelde ambitie om de stad 

Eindhoven mooier te maken. Piet Hein Eek loopt al geruime tijd rond met ideeën hierover. Gaandeweg 

de ontwikkeling van dit project idee merkten we dat de ambities van Piet Hein Eek aansluiten op de 
ambitie van dit plan. Piet Hein ziet dit plan als een prima begin van een ontwikkeling die we duurzaam in 

gaan zetten. Als de route er eenmaal is, mag hij door de jaren heen verrijkt worden. Piet Hein zal in dit 

ontwerpproces ook andere ontwerpers uit Brabant betrekken. Tevens zal hij de ontwerpen voorzien van 

ownership/exploitatie perspectief. In dat kader ziet hij vooral perspectief in de ontwikkeling, als er ook 

daadwerkelijk in gewerkt wordt en er verdiencapaciteit zit. Samen met de vastgoedpartner en Piet Hein 

Eek zal Dutch Design Foundation de komende maanden de ontwerpopdracht scherpstellen en in dit 

najaar ten uitvoer brengen.  

 
Vanuit de elkaar rakende netwerken rond de Dutch Design Foundation, gaan we verder aan de slag om 

items uit Eindhoven Design District te doen landen op of rond dit project. Eindhoven Design District heeft 

als doel om de kracht van ontwerp, manifest te maken voor alle inwoners van de stad, regio en provincie. 

Het project is in Coronatijd opgestart en zal in de komende twee jaar haar vruchten gaan afwerpen. Daar 

waar mogelijk en logisch zullen we de ambities van Eindhoven Design District en de ambities van dit 

project elkaar laten versterken. De route die zo ontstaat kan op deze wijze uitgroeien tot een mooie 

looproute door de stad, waarbij schoonheid vanuit ontwerp en ontmoetingen tussen mensen elkaar 

aanvullen. Een route die ook bovenregionaal voor inwoners uit Brabant en ver daarbuiten een wenkend 
perspectief wordt.  

 

2.1.4 Realiseren van een digitale centrale route 

In het ontwerptraject van de route (beschreven in paragraaf 2.1.1) wordt direct een verkenning 

meegenomen, in samenwerking met Golazo, naar de wijze waarop de beleving van de looproute kan 

worden versterkt door digitale koppelingen. Zo werkt Golazo bijvoorbeeld al met de zeer succesvolle app 

Evi waar veel beginnende en gevorderde lopers inspiratie uit putten. Zoals eerder vermeld, zal de identiteit 
van de te ontwikkelen looproute zowel fysiek als digitaal ingevuld worden. Golazo zal hiertoe een digitaal 

platform optuigen, wat de looproute ondersteunt en van identiteit voorziet. 
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2.1.5 Realiseren van een programmering op de centrale route 

Zonder een fysieke route met eigen identiteit kunnen er geen sociaal maatschappelijke projecten op of 
rond die route worden geïnitieerd. Daarom ligt in het eerste jaar (en de bijhorende ontwerpfase) de focus 

op de realisatie daarvan. Vanaf 2023 wil de Stichting Marathon Eindhoven echter ook samen met Golazo 

inzetten op jaarlijkse projecten die ten doel hebben om beweging in de meest brede zin van het woord te 

stimuleren.  Eerder werd al aangegeven dat steeds meer mensen in individueel of in kleine groepjes aan 

beweging gaan deelnemen. Golazo herkent die tendens en wil daar ook haar positieve bijdrage aan 

leveren. Steeds weer met in het achterhoofd die magische dag in oktober, waar op zondagochtend de 

deuren in de stad opengaan en een grote diversiteit aan vaders, moeders, buren en kinderen richting stad 
gaan om het marathonfeest te vieren. Dit feest heeft nog ruimte voor heel veel nieuwe deelnemers met 

diverse achtergronden en motieven om deel te nemen.  

 

In de tweede helft van 2023 zal worden gestart met de ontwikkeling van een programmering en in dat  

kader is nu reeds verbinding gezocht met sociaal maatschappelijke instellingen in de stad. Denk daarbij 

aan voorbeelden als Lumens, Dynamo, Lunet, Slimmer Leven en de gemeente Eindhoven zelf. De eerste 

verkennende gesprekken hebben reeds plaatsgevonden en vanuit genoemde instellingen is met groot 

enthousiasme gereageerd op de ambities en mogelijkheden. De Stichting Marathon Eindhoven heeft 
jaarlijks een budget van 35.000 euro beschikbar om projecten te ondersteunen die beweging/loopsport 

van de inwoners van de regio stimuleren. Ook Golazo benadrukt de doelstelling om meer mensen in 

beweging te brengen en besteed daar in haar bedrijfsvoering veel aandacht aan. Qua type projecten volgt 

nu een drietal voorbeelden:  

 

1. Via de app van Golazo is duidelijk te zien in welke delen van de stad meer en minder gesport 

wordt. Tot op wijkniveau is te duiden of er in een wijk grote afwijkingen zichtbaar zijn ten  opzichte 

van andere wijken. Vaak zijn deze afwijkingen te relateren aan sociaal maatschappelijke factoren, 
die duiden op een ongezondere levensstijl. Door nu bijvoorbeeld met een partij als Slimmer Leven 

een wijkinitiatief op te zetten om inwoners te stimuleren te gaan bewegen, verwachten we mooie 

resultaten te kunnen bereiken. Het kan beginnen met een dagelijks ommetje van 1 kilometer, wat 

kan uitgroeien tot deelname aan het grote marathon event in oktober.  

 

2. Jaarlijks doen er duizenden kinderen mee aan de kortere afstanden van de Marathon Eindhoven. 

Veelal doen kinderen mee uit gezinnen die zelf vitaal zijn. Hoe mooi zou het zijn als wij via de 
onderwijskoepels van de regio ook kinderen bereiken uit gezinnen, die normaal gesproken niet 

deelnemen. Daarbij kan ook gedacht worden aan benadering van bepaalde doelgroepen.  
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3. Een heel laatste (praktisch) voorbeeld van wat we als project zouden kunnen oppakken is het 

toevoegen van een datingfunctie aan de app. Heel vaak zie je lopers immers in groepsverband. 
Naast het feit dat het gezellig is om samen te lopen is het ook heel stimulerend. Je denkt wat 

minder makkelijk, ach laat maar even vandaag. Via de app kun je simpelweg zien, welke groep, 

hoe laat, waar en voor hoever, gaat starten en je aanmelden.  

 

Tenslotte is het van belang te noemen dat de Brabant C aanvraag gaat over de ontwikkeling van een 

eerste programmering en het realiseren van de route plus de ontwerpen voor drie beeldbepalende 

bouwwerken. De projecten in het kader van de programmering zullen echter vanuit Stichting Marathon 
Eindhoven en Golazo meerjarig ingezet worden, dus tot voorbij de einddatum van het Brabant C project.  

 

 

2.1.6 Planning 

De totale realisatie van OmLoop EHV kent een einddatum ver in de toekomst, maar het gedeelte dat 

wordt uitgevoerd binnen het Brabant C kader kent een looptijd tot eind 2023. In onderstaand overzicht is 

hiervan een beknopte uitwerking weergegeven. 

 

 
 

 

2.2 Het cultureel aspect van de beoogde activiteiten 
De Stichting Marathon Eindhoven zet voor dit project bewust, en geheel in lijn met het TDK DNA van 

Eindhoven1, in op de kracht van design om te komen tot een OmLoop EHV die Eindhovenaren inspireert, 

uitdaagt en motiveert om te bewegen. Hiervoor zal de Stichting Marathon Eindhoven een beroep doen 

op de Dutch Design Foundation die voor dit traject een designteam op de been zal brengen onder leiding 

van Piet Hein Eek. Met de betrokkenheid van Piet Hein Eek verwacht de Stichting Marathon Eindhoven 

te komen tot een aantrekkelijke, uitdagende en inspirerende looproute in combinatie met ontwerpen voor 
een drietal iconische bouwwerken op die route die potentiële deelnemers aanspreken en stimuleren 

(meer) te gaan bewegen.  

 
1 TDK staat voor Technologie, Design, Kennis en vormt daarmee het DNA van Eindhoven 

Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023

1. Ontwerpen van centrale route

2. Realiseren van centrale route

3. Ontwerpen van drie objecten

4. Realiseren van digitale route

5. Realiseren van programmering
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2.3 De beoogde resultaten en impact 
Het project moet concreet leiden tot de realisatie van een centrale route voor OmLoop EHV inclusief 

digitale infrastructuur en programmering. Daarnaast draagt het project bij aan de volgende subdoelen: 
- Het project heeft een positieve impact op de aantrekkelijkheid van de stad Eindhoven. 

- Het project laat zien op welke manier ontwerpers vanuit hun kritische en open blik bij kunnen 

dragen aan een herkenbare en positieve cultuur in de stad.  

- Het project laat zien hoe we middels samenwerking tussen partijen een beweging op gang 

brengen waar de komende jaren steeds meer partijen op aan kunnen en zullen haken.  

- Het project draagt ertoe bij dat er een doelgroep in beweging wordt gebracht die daar tot op heden 

onvoldoende toe uitgedaagd zijn. 

- Het project creëert een ultieme mix van impact op de gezondheid van Eindhovenaren, impact op 
de leefbaarheid in de stad, impact op de ontwikkeling van de (startende) carrière van de 

deelnemende (jonge) talentvolle ontwerpers én toevoeging van schoonheid aan het leefklimaat.  

 


