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Eierfabriek de toekomst
Gedurende één week trekken kunstenaars, architecten, 

ontwerpers, zelfbouwers, boeren en buitenlui naar het terrein 

van het Huttenfestival de Vlek. De naam Vlek werd vroeger 

gegeven aan nieuwe nederzettingen die speciale rechten 

kregen. De gebouwen,  kenden een tijdelijk karakter en werden 

opgetrokken in materiaal dat ter plekke voorhanden was. 

Deze tijdelijkheid, het ontmoeten, nieuwe dingen brengen en 

doorreizen, is de inzet geweest voor de opzet van een reizend 

huttenfestival in de Spoorzone van Tilburg. 

Dit terrein ligt aan de achterzijde van het centraal station en 

was voorheen in gebruik als NS Werkplaats. In de toekomst 

moet het ontwikkeld worden tot een binnenstedelijk gebied 

met een combinatie van cultuur, wonen en werken. spoorzone ei

ontwerpen in het werkconcept bouwwerk

HilberinkBosch architecten bouwt een blik op de toekomst van 

de stad geconfisqueerd door bewoners van het platte land.

Vanaf één punt zullen de verschillende volumes het bouwwerk 

de nieuwe skyline van het gebied laten zien. Tegelijkertijd 

huisvesten de torens de eerste bewoners van de Vlek. 

 Werd de zaterdag besteed aan het uitdenken van de 

constructie van de uiteindelijk 6 meter hoge volumes, zondag 

werden de eerste contouren van de eierfabriek de Toekomst 

zichtbaar.  Woensdag hebben de bewoners van de Vlek, 

prachtige kippen van het regionale ras ‘Brabanters’, hun intrek 

genomen. Vanaf dat moment was de fabriek in bedrijf en waren 

de speciale spoorzone eieren te koop!

Het huttenfestival trok veel bezoekers en was een groot succes.  



eierfabriek ‘de toekomst’ het bouwbusje



onze Brabantersde bouw

het perspectiefde bouwplaats



het grote moment: de brabanters gaan de fabriek bewonen
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