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Dorpsplein Mierlo-Hout: Innovatie
Zoals u weet, werken we met een team
van Helmondse partijen aan de een
nieuw centrum van Mierlo-Hout. Dat
noemen we het Dorpsplein. Eén van
de ambities voor het Dorpsplein is dat
we ruimte willen bieden aan interessante innovaties. Een bezoek aan de
Dutch Design Week in Eindhoven is dan
natuurlijk een must om te zien waar
ontwerpers vanuit allerlei disciplines
tegenwoordig aan werken. Wat voor
vernieuwingen denkt u dat we in het
Dorpsplein zouden moeten opnemen?

Er is een prototype te zien van zogenaamd biobased ontwerp, waarbij een
gebouw of een gebouwdeel zelf leeft.
Interlink, world’s first living home, heet
het prototype. De gedachte achter dit
project is gebaseerd op het gebruik van
mycelium als bouwmateriaal. Dit mycelium is een in de bodem levend netwerk
van schimmeldraden dat in staat is om
organisch materiaal om te zetten. Daardoor kan het zichzelf voeden, kan het
groeien en zichzelf als het ware te herstellen.

Veel vernieuwingen op de Dutch Design
Week hebben te maken met circulariteit
en het recyclen van allerlei producten
zodat we slimmer omgaan met onze
grondstoffen en tegelijkertijd minder
afval produceren. Rondwandelend in
Eindhoven kun je haast constateren dat
bijna alles recyclebaar is. Er zijn uitgeboeide bloemen die gedroogd worden
en vervolgens gebruikt als verpakkingsmateriaal. Van de schelpen van mosselen, oesters en andere schelpdieren
– er schijnen door restaurants miljoenen
tonnen te worden weggegooid – worden
tegels gemaakt, en afgedankte sneakers
worden opnieuw waardevol in matten
en kleden. En dat zijn nog slechts enkele voorbeelden van ideeën tijdens de
Dutch Design Week.

Ook interessant zijn de innovaties op
het sociale vlak. Om mensen in buurten
en wijken weer wat meer naar elkaar te
laten omzien. Een voorbeeld daarvan is
de Eendagszaak. Dat is een plek waar
bewoners hun ideeën voor een onderneming een dag in de week kunnen uitproberen. Er bestaat inmiddels één zo’n
Eendagszaak, in Amsterdam, waar een
ondernemer in het kader van de verbetering van de leefbaarheid in de buurt de
beschikking kreeg over een leegstaand
winkelpand.
De ervaringen aldaar leren dat de buurtbewoners allerlei voorstellen deden voor
gebruik van het winkelpandje en voor
hun eigen initiateven. Deze Eendagszaak is nu al gebruikt voor onder meer
kledingreparatie, nagelstyling, voedings-

advies, het maken van zeep en een
buurtkeuken. Ook voor voeding is er
veel aandacht tijdens de Dutch Design
Week. Zelf hebben we al eens geopperd
om een vertical farm te installeren op
het Dorpsplein, als plek om het hele jaar
door gezonde, onbespoten en lekkere
bladgroenten en kruiden te kweken.
In Eindhoven zien we een opvallend studieproject: de Power Plant, een energieneutreale plantenkas waarin zowel elektriciteit als voedsel geproduceerd wordt
door middel van zonlicht – waarvan er
tenslotte heel veel is. De Power Plant
onderzoekt momenteel hoe zonnecellen beter geïntegreerd kunnen worden in
onze dagelijkse omgeving.
Spreken dit soort voorbeelden aan? Of
moeten we ons op andere zaken richten? Laat het ons weten via de redactie van Ons Mierlo-Hout of via alex@
dorpspleinmierlohout.nl. Ook via onze
website
www.dorpspleinmierlohout.
nl en Facebook zullen we je regelmatig
bijpraten over de stand van zaken in
de ontwikkelingen omtrent het nieuwe
dorpsplein.
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Minor met rapper Snelle
Op 15 november a.s. vindt de volgende editie
van Minor plaats; het feest voor middelbare
scholieren van 12 tot en met 17 jaar!
Natuurlijk is er naast een mooi podium ook aandacht besteed aan een leuke line-up.
Zo komen onder andere Jordy Wijn en Tom Bounze draaien. Maar ook Jongens van de
Buurt en niemand minder dan rapper Snelle, die op dit moment in de top 40 staat,
zullen het podium betreden.
Minor vindt plaats van 19.30 uur tot 00.00 uur in Wijkhuis De Geseldonk. Om 20.30 uur
sluiten de deuren, zorg dus dat je op tijd binnen bent! Om binnen te komen heb je een
ticket nodig. Deze kun je voor 3 euro kopen bij een van de verkooppunten, of bestellen
via de website www.minorhelmond.nl. Kijk hier ook op voor meer informatie en het
reglement. Volg ons ook op social media (@minorhelmond).
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