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In de Helmondse wijk Brandevoort verrijst de ‘slimste wijk van de wereld’: 
Brainport Smart District. Een proeftuin voor het wonen van de toekomst. 
Circulair, een toonbeeld van participatie, sociaal en veilig, gezond, 
digitaal, duurzaam, mobiel en vol energie, letterlijk en figuurlijk. 
Ook wij brengen hier onze meest innovatieve ideeën en concepten in de 
praktijk. Onze 140 plus-op-de-meterwoningen horen bij de allereerste 
woningen van deze duurzame wijk.

De groei van Brainport Smart District (BSD) is een langetermijnprogramma. 
De initiatiefnemers dagen bedrijven uit om via de Business Challenge 
innovatieve producten en diensten in te brengen.  “Het is mijn rol om van 
denken naar doen te komen”, vertelt Peter Portheine, directeur Brainport 
Smart District. “Dit jaar maken we de omslag van tweeënhalf jaar 
voorbereiding naar de eerste tastbare resultaten. Al in de eerste wave van 
de Business Challenge meldde Hendriks Coppelmans zich met een concept 
voor plus-op-de-meterwoningen. Daardoor zijn zij nu een van de kwartier-
makers van heel Brainport Smart District. En een enthousiast ambassadeur 
richting de buitenwereld. Tegelijkertijd komt Hendriks Coppelmans via de 
challenge in contact met andere partijen, om zo hun gezamenlijke 
innovatiekracht verder te ontwikkelen.”

Wereldwijd voorbeeld
Van marktpartijen en kennisinstellingen wordt gevraagd dat ze komen met 
nieuwe concepten die al uit de experimentele fase zijn. Projecten die 
aansluiten op het stedenbouwkundig masterplan en de ambities van BSD, 
te lezen in het Quality Book. Een selectiecommissie bekijkt de meest 
kansrijke initiatieven, waarna het onafhankelijke Quality Team de concrete 
plannen beoordeelt. Elphi Nelissen, professor Building Sustainability en een 
van de initiatiefnemers van Brainport Smart District, is voorzitter van dit 
Q-team.  “We hanteren verschillende toetsmomenten. Elke keer gaan we 
een stap verder, totdat ze grond toegewezen krijgen en echt kunnen gaan 
bouwen. Hendriks Coppelmans werkt momenteel de plannen voor 140 
plus-op-de-meterwoningen uit voor realisatie in BSD. Het smart grid- 
concept om energie zinnig en efficiënter op te slaan en te gebruiken, brengt 
ons een stap verder in het oplossen van de energieproblematiek. Hartstikke 
mooi om te zien dat er zo veel ontwikkelaars zijn die willen meegaan in 
onze duurzaamheidsgedachte. Ik weet zeker dat een aantal concepten die 
we hier realiseren als voorbeeld voor de rest van de wereld gaan gelden.” 

Kwaliteit van leven
In de slimste wijk van de wereld komen heel veel technologieën samen. 
Voor Elphi Nelissen is het belangrijk dat de toekomstige bewoners daarvan 
zo min mogelijk merken. “Je hoeft dus niet technisch onderlegd te zijn om 
hier te wonen. Maar wie het leuk vindt om daar actief mee bezig te zijn, 
bieden we volop de ruimte. De innovaties die we toepassen staan volledig 
in dienst van de leefbaarheid van deze toekomstige wijkbewoners. 
Want hoe slim ook, Brandevoort blijft een wijk waar mensen gewoon 
kunnen wonen en werken. Maar dan wel omringd door technologieën die 
de kwaliteit van leven enorm vergroten.”

Stevige verantwoordelijkheid
Volgend jaar ligt er een nieuw bestemmingsplan en kunnen de eerste 
woningen worden gebouwd. Peter Portheine: “Als opmaat verschijnen nog 
dit jaar de eerste tijdelijke woningen en een nieuwe slimme en flexibele 
infrastructuur. Ook starten we een proef met een onbemande shuttle die 
rijdt van station Brandevoort via BSD naar de Automotive Campus. 
Ondertussen verwacht het CASA-studententeam van de TU/e dat ze het 
eerste prototype van hun slimme woning kunnen plaatsen.
Allemaal mooie mijlpalen, want zo zien we de eerste fysieke gebouwen 
ontstaan. De komende jaren krijgt de wijk steeds meer vorm. 
We schalen heel zorgvuldig verder op, want we dragen een stevige 
verantwoordelijkheid. Niet alleen naar de mensen die er straks wonen, 
maar ook richting de hele samenleving. Deze wijk geldt echt als de 
toekomst voor duurzaam en slim wonen.”   
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140 plus-op-de-meter-
woningen voor slimste 
wijk van de wereld
Met Plus-Op-de-Meter Wonen® wekken we netto méér energie op 
dan er voor verwarming, warm water en alle elektrische 
apparatuur in en om een woning nodig is. Door slimme systemen en 
vraaggestuurde energie integraal aan elkaar te koppelen, staan er 
over twee jaar 140 zelfvoorzienende woningen in Brainport Smart 
District. We gaan nu de engineeringsfase in en medio 2021 leggen we 
de eerste steen. 

De bewoners van de 140 plus-op-de-meterwoningen delen straks 
energie met elkaar via hun huisaccu’s die gekoppeld zijn aan een 
smart grid. Zo zijn alle bewoners steeds voorzien van voldoende 
energie. Piekmomenten? Die ondervangen we door wijkaccu’s, de 
woningen en elektrische vehicle-to-grid-deelauto’s met elkaar te 
verbinden in het smart grid. Slimme software verbindt 24 uur per dag 
alle vraag en aanbod met elkaar. Het systeem houdt daarbij rekening 
met allerlei voorspellende data. Van bijvoorbeeld het verwachte 
aantal zonuren (in juni meer dan in december) tot verbruikspatronen 
van huishoudens van minuut tot minuut (denk aan piekverbruik als 
iedereen ’s avonds thuiskomt). Zo lukt het om nagenoeg off-grid te gaan. 

System integration 
Plus-Op-de-Meter Wonen is een vorm van system integration op het 
gebied van vastgoed-, infrastructuur- en woningbouwontwikkeling. 
Zeker nationaal lopen we hierin voorop. Daarom willen gemeenten en 
koplopers in bovengenoemde sectoren graag met ons om tafel. Wat wij 
daarvan weer leren? Nederland is een innovatief land; dagelijks zien 
we op social media talloze innovatieconcepten voorbijkomen.  
Het uitrollen van Plus-Op-de-Meter Wonen in Brainport Smart District 
heeft ons geleerd om de focus te houden in een uit zijn voegen 
barstende innovatiebranche. En om partners te kiezen die een 
constructieve bijdrage leveren aan wat wij voor ogen hebben. Voor ons 
is dat een mooie mix van frontrunners én start-ups, die ons helpen dicht 
bij ons specialisme te blijven: innoverende woningbouw.   
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Met het smart grid verdelen we de energie op een slimme manier over de 140 
plus-op-de-meterwoningen. 

Peter Portheine,
directeur Brainport

Smart District.

Brainport Smart District:

DE TOEKOMST VAN
DUURZAAM EN SLIM WONEN

‘ Ik weet zeker dat een 
aantal concepten die 
we hier realiseren 
als voorbeeld voor 
de rest van de wereld  
gaan gelden.’


