
 

 

 

NS toont de Reis van morgen op Dutch Design Week  maandag 15 oktober 

Ontwerpers uitgedaagd om met vernieuwende ideeën de reis van morgen te verbeteren.  

Van zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober 2018 vindt Dutch Design Week (DDW) plaats in 
Eindhoven. Het grootste designevenement van Noord-Europa presenteert dan werk en concepten 
van ruim 2500 ontwerpers aan meer dan 300.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Ook NS is 
aanwezig in de trein, op het station en op het Ketelhuisplein, met innovatie concepten voor de reis 
van morgen.  

Hoe houden we Nederland bereikbaar? Voor de reis van morgen werkt NS continu aan het 
verbeteren en vernieuwen van de reis van deur tot deur. Dat doet NS samen met universiteiten, 
onderzoekers, jonge ontwerpers en architecten. Sinds een aantal jaar is de Dutch Design 
Foundation een belangrijke partner en test NS allerlei innovatieve concepten op de Dutch Design 
Week in Eindhoven. Ook dit jaar is NS met het What If Lab partner van de Dutch Design Week en is 
de vernieuwing van de reis niet alleen virtueel te beleven op het Ketelhuisplein in Strijp –S, maar 
ook in de trein er naar toe en op het station. Doe mee en geef je mening over de nieuwe 
concepten.  

Kom met de trein want NS heeft in de spoordeelwinkel een aantrekkelijk retour naar Eindhoven, 
inclusief gratis entreeticket voor €28,--. 

DDW in de trein; entertainment in speciale DDW Coupé. 
Afgelopen twee jaar hebben jonge ontwerpers concepten ontwikkeld om de reistijd te 
veraangenamen. Drie ontwerpers ontwikkelden MindfulNS, Luisterruit en SpoorWIJS dat vervolgens 
is getest door reizigers in de treinen naar DDW.  De enthousiaste reacties waren reden voor NS om 
deze concepten door te ontwikkelen en te bundelen in een app. Daar is voor deze DDW een nieuwe 
podcast aan toegevoegd: 'Heen en Weer'.  Een podcast over treinreizigers, rechtstreeks vanuit de 
trein. Reis mee in het hoofd van de passagiers die je dagelijks tegenkomt. En droom mee met 
bijvoorbeeld het meisje tegenover je dat de treincoupé heeft omgetoverd in een grote make-up 
tafel. Met lef, empathie en komische onhandigheid spreekt Daniel Disselkoen in de aflevering met 
een typische treinreiziger. Kijk op ns.nl/ddw wanneer de speciale treincoupé rijdt.  
 
Van ‘een’ station naar mijn station! 
Een station moet aanvoelen als thuiskomen in een vertrouwde omgeving. Dat hebben de 
ontwerpduo’s Studio Toer (Castor Bours en Wouter Widdershoven) en Bouke Bruins & Wouter 
Corvers goed begrepen. Zij kwamen als winnaars uit de bus van de NS Design Challenge 2018. Ervaar 
de resultaten – StationsWijzer en StationsTaal - op station Eindhoven dagelijks van 11.00 tot 18.00 
uur. StationsTaal is een analoge Twitter om het medium taal naar de stations te brengen en de 
gebruiker aan te zetten tot interactie. Een tool om mee te flirten, een actueel thema te bespreken of 
om je talenten te tonen, op station Eindhoven maar ook via #stationstaal. Ben jij de nieuwe Loesje 
van het station? De StationsWijzer is een proactieve richtingaanwijzer die de bezoekers op een 
ongedwongen manier de mogelijkheden laat zien waar je die dag naar toe zou kunnen gaan. Met of 
zonder de trein. Reizigers kunnen zelf ideeën toevoegen via #StationsWijzer. 
 



 

Ketelhuisplein, beleef de reis van morgen  

Op het Ketelhuisplein op Strijp-S kun je in het NS paviljoen de nieuwste innovaties van NS en diverse 
partners ervaren en je mening geven.   
 

• Virtual eXperience Lab 
NS heeft samen met Gispen en Mecanoo een visie ontwikkeld voor het treininterieur van de 
toekomst . Hoe zorg je dat in de trein van morgen meer plek is en de reis aangenamer wordt 
beleefd?  Op het Ketelhuisplein kun je met de nieuwste VR technieken zelf beleven wat deze visie 
betekent voor je reis van morgen.  

• Buitenpoorten, volg het spoor van stad naar landschap 
Buitenpoorten zijn stations op het snijvlak van stad en land, die als startpunt gebruikt kunnen 
worden om van het buitenleven te genieten. Op het station ervaar je direct dat je aan de rand van 
het buitengebied staat en wordt je verleid om naar ‘buiten te gaan’.  Samen met Provincie Noord-
Holland, MRA, gemeente Velsen en National Park Zuid-Kennemerland is op het Ketelhuisplein een 
model-Buitenpoort ingericht.  

• NS What if Lab Live  
Verbeteren, vernieuwen en testen doe je samen. In het NS What if Lab Live gaan we in gesprek met 
bezoekers. Dit doen we in verschillende vormen. Zo zijn er talks met designers, vertellen 
topontwerpers over hun visie en delen wetenschappers hun inzichten met het publiek. Ook kun je er 
virtuele ‘guided tours’ ervaren waarbij designers uitleg geven over de totstandkoming van nieuwe 
concepten. Voor degene die lekker rustig wil kijken en luisteren naar de verhalen van designers 
verbonden aan de Reis van morgen, tonen we korte films. Ieder z’n eigen keuze! Voor de 
programmering zie www.ns.nl/ddw 

• Station van de toekomst  
ProRail heeft de TU Delft en de startups 10XL en Energy Floors gevraagd om een uitdagend en 
inspirerend toekomstbeeld van het station te schetsen. We heten de bezoekers welkom op Station 
NXT, met een hyperloop, perron gemaakt van gerecycled materiaal en tegels die communiceren en 
energie opwekken.  

• Partner-expositie met Mecanoo, Gispen en TU Delft  
Mecanoo geeft in de partnertent een kijkje in een tweetal bijzondere projecten: station Delft én het 
Stadskantoor en de bibliotheek te Birmingham. Beide projecten hebben zich gevormd tot iconische 
plekken in de stad; plekken waar mensen graag verblijven. Projectinrichter Gispen toont de circulaire 
SETT bank. Om plastic verspilling tegen te gaan heeft Gispen haar eigen plastic afval gebruikt om er 
een bank van te maken. TU Delft verrast met The Commute, een Engelse benaming voor pendelen. 
Een grote groep reizigers is iedere dag op weg naar het werk en reist gemiddeld 18 minuten. Hoe 
maak je voor hen de meest ideale zitcombinatie? Vijf Studenten van TU Delft presenteren hun 
ontwerp en zijn benieuwd naar de mening van reizigers.  

• NS Huiskamer – Gispen 
Er is zoveel te zien tijdens de DDW, dat een plek om even uit te rusten met een kop koffie geen 
overbodige luxe is. Speciaal hiervoor hebben NS en Gispen de ‘huiskamer’ ingericht. Hier kun je 
bespreken wat je allemaal gezien hebt of even je mail bijwerken. Je wordt omringd door een volledig 
circulaire inrichting.  
 
Dutch Design Week 
Elk jaar organiseert Dutch Design Foundation in oktober het grootste design evenement van Noord-
Europa. Tijdens Dutch Design Week 2018 (20 - 28 oktober) wordt het werk en de concepten van 
ruim 2600 ontwerpers aan meer dan 335.000 bezoekers uit binnen- en buitenland gepresenteerd. 
Verspreid over zo’n honderd locaties door de hele stad, organiseert DDW onder andere 
tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, feesten, netwerkbijeenkomsten, debatten en een 

http://www.ns.nl/ddw


muziekfestival: DDW Music. Hoewel tijdens het evenement alle denkbare aspecten van design aan 
bod komen, ligt de nadruk op experiment, vernieuwing en cross-overs. Het thema in 2018 is 'If not 
us, then who?’ Voor het totale programma zie www. DDW.nl. 
 
 
Noot voor de pers, niet voor publicatie  
 
Vanaf woensdag 13 oktober is er voor pers een digitale persmap beschikbaar. Met een programma 
van de week, korte teksten, beeld- en filmmateriaal en contactpersonen.  Interesse, neem contact op 
met Monique van Hezewijk 06-83637728.  


