
Philips Museum, Eindhoven 

In de binnenstad van Eindhoven staat het (rijksmonument) oorspronkelijke Philips Fabriekje, de plek waar Gerard  Philips in 1891 
begon met de productie van gloeilampen.  
We kregen hiervoor de opdracht door het winnen van een prijsvraag, waarin onze stedenbouw-kundige en architectonische inven-
tiviteit de doorslag gaf.  In de situatie die we aantroffen lag de entree aan de Emmasingel, een belangrijke verkeersader langs de 
noordzijde van het centrum van Eindhoven. Oorspronkelijk lagen hier de grote fabrieken van Philips omheen, die inmiddels gesloopt 
of herbestemd, zoals de Witte Dame en de Lichttoren, zijn. De herontwikkeling van het gebied achter de Lichttoren resulteerde in 
een nieuwe winkel-wandelstraat die langs de achterzijde van het fabriekje voerde. Het fabriekje vormde daardoor een dode plek op 
die route. Door bestudering van oude kaarten ontdekten we dat oorspronkelijk de entree heeft gelegen op die dode plek. 
Door enkele simpele ingrepen kregen we het voor elkaar iedereen te overtuigen dat verplaatsen van de huidige entree naar de 
oorspronkelijke plek de juiste verrijking voor de stad en de architectuur is. Door deze vorm te geven als een hoge glazen schijf krijgt 
het fabriekje in haar nieuwe bestemming van Philips Museum een raam op de stad (die uit haar ontsproten was) en werd het vanuit 
de stad in een vitrine gezet als ware het zelf een museumstuk geworden, dat een ereplaats in het stedelijk weefsel verdient.

De rijke historie van het Fabriekje is in het gebouw voelbaar. Branden, verbouwingen en aanpassingen voor de veelheid aan functies 
(fabriek, opslag, archief, lichtdemonstratie ruimte, expositieruimte) hebben elk hun sporen achtergelaten. In het ontwerp is gekozen 
om de oorspronkelijke fabriekshal zoveel mogelijk zichtbaar te maken. De soms ruwe industriële architectuur wordt weer zichtbaar, 
de ruimte kan weer worden ervaren. Hier komt de vaste tentoonstelling over de geschiedenis van Philips: de mensen, de producten, 
de reclame en de groei van de NV. De historische opstelling over de productie van gloeilampen blijft gehandhaafd op de oorspronke-
lijk plek (de oude machinekamer). In de andere laagbouwhallen komt ruimte voor wissellende tentoonstellingen.

De route die de bezoekers volgen door het museum voert afwisselend door het oude fabriekje en door de nieuwe glazen schijf. Van-
uit de glazen schijf krijg je zicht op de stad en vanuit de stad krijg je zicht op  de levendigheid in het museum.  Op deze wijze wordt 
steeds het verband gelegd tussen museum en stad, symbool voor de innige verwevenheid tussen Philips en de lichtstad Eindhoven.

Dit ontwerp is door de welstandscommissie van de Gemeente Eindhoven met een “ster” beoordeeld, d.w.z. dat het in aanmerking 
komt voor de architectuurprijs Eindhoven. 

Opdrachtgever    Philips Electronics Nederland   
Vierkante meters  1600 m² (waarvan 1335m² restauratie en 265m² nieuwbouw)
Programma  expositieruimte, shop en filmzaal
Bouwkosten  €  3.975.000,00
Constructeur  van de Laar, Eindhoven
Installatieadvies  Huisman & van Muyen, Eindhoven  
Bouwmanagement Dukers & de Cock, Eindhoven
Aannemer    Van Straten, Eindhoven
Expositie-ontwerp  Kinkorn, Tilburg
Verlichtings ontwerp  Philips
Glasconstructie  Octatube, Delft




