“Hier komt alles samen. Dit levert
niet alleen synergie op voor onze
studenten, maar voor heel de
omgeving.”
Walther Tibosch
Voorzitter college van bestuur SintLucas
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Creative Community geeft ruimte aan
talentontwikkeling en samenwerking
Een deel van het voormalig natuurkundig
laboratorium ‘Natlab’ in Eindhoven wordt
herontwikkeld tot nieuw onderkomen van
SintLucas Eindhoven. SintLucas biedt creatieftechnische opleidingen op vmbo-mbo-niveau.
Met de vestiging op het voormalige Philips
terrein Strijp-S, waar veel designgerelateerde
bedrijven zitten, wil de school aansluiten op het
creatieve district van de Lichtstad.
De nieuwe behuizing voor de vestiging in
Eindhoven omvat een herbestemming van
Philips’ voormalig Natlab (6.500 m2) en een
uitbreiding van 8.600 m2 nieuwbouw. Het
industriële erfgoed wordt een transparante en
inspirerende omgeving, die recht doet aan het
gewenste leer- en werkklimaat. Het getrans
formeerde monument geeft jongeren de ruimte
om te ontwikkelen en talenten te ontplooien in
een moderne setting, die aansluit aan de eisen
van het hedendaags onderwijs.

Laride verzorgt het projectmanagement van
deze herbestemming in combinatie met nieuwbouw. Wij zijn onder andere verantwoordelijk
voor het programma van eisen, de architectenselectie, de begeleiding van de Europese
Aanbesteding en de aansluiting van het ontwerp
op de onderwijsvisie. In 2015 verhuist
SintLucas Eindhoven naar het nieuwe gebouw.

Voor en door creatieven
“Ik zoek partners die net zo gedreven en
professioneel zijn als ik. Laride is deskundig
en heeft een no-nonsens aanpak, die mij
aanspreekt. Zij hebben kennis van zaken in
complexe huisvestingsprocessen, zijn prag
matisch, betrouwbaar en gaan samen met
mij de uitdaging aan om mijn huisvestings
ambities – in het belang van de leerlingen voor elkaar te krijgen.”
Walther Tibosch, voorzitter college van bestuur SintLucas
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