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Het Beeldbuizencomplex Strijp R 
 

Begin 2006 kwam met het faillissement van de joint venture LG.Philips-Displays een einde aan een halve eeuw 
beeldbuisontwikkeling op het complex Strijp R in Eindhoven, een deelgebied van het indrukwekkende historische 
industrieterrein dat iedere treinreiziger ziet die vanuit het noorden de stad binnenkomt. De productie van 
beeldbuizen had Philips er al in de jaren ‘80 stopgezet. Hoewel er ook enkele andere Philips-onderdelen op dit 
complex waren gevestigd, werd het gebied altijd sterk gedomineerd door de ontwikkeling en productie van 
beeldbuizen. Toen deze in hoog tempo verdrongen werden door platte Plasma- en LCD-televisies, die Philips in het 
Verre Oosten liet maken, verloren de gebouwen hun functie en maakten plaats voor een nieuwe woonwijk. 

 
De eerste ontwikkelingen 

Toen in 1950 op Strijp R de eerste spade de grond in 
ging voor de beeldbuisfabriek, was er binnen Philips al 
ruim vijftien jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de 
televisie. In de jaren dertig was het duidelijk geworden 
dat het televisiesysteem op basis van elektronenbuizen 
voor opname en weergave het zou gaan winnen van 
andere technieken, zoals die van Nipkow. Zowel in de 
VS, het Verenigd Koninkrijk (VK) en Duitsland werd er 
geëxperimenteerd met televisienetwerken. Onder-
zoekers van het fameuze Natuurkundig Laboratorium 
van Philips volgden deze op de voet. Onder invloed van 
de Tweede Wereldoorlog groeide de Amerikaanse en 
Britse voorsprong. Eind jaren veertig waren bedrijven 
als RCA (VS) en Mullard (VK) toonaangevend op dit 
gebied. Philips zag snel in dat alleen op het vaste land 
van Europa een rol voor haar weggelegd kon zijn, maar 
dat haast geboden was omdat concurrenten op het 
continent niet stil zaten. In de jaren twintig en dertig 
was de onderneming zeer succesvol geweest in de 
ontwikkeling van radio- en röntgenbuizen. Hiermee 
had het bedrijf een goede uitgangspositie om groot te 
worden in de elektronenbuizen voor opname en 
weergave van televisiebeelden. Omdat men de 
beeldbuis aanvankelijk op dezelfde manier vervaar-
digde als een gloeilamp, namelijk door een glasballon 
te blazen, deed men dit op wat nu nog steeds het hart 
is van Philips’ Lighting, het complex Emmasingel in het 
centrum van Eindhoven. Na de Tweede Wereldoorlog 
nam de Hoofd Industrie Groep Elektronenbuizen de 
begane grond van enkele gebouwen van de 
radiofabriek op complex Strijp S in gebruik voor deze 
activiteit. Eind jaren veertig was deze afdeling er al uit 
zijn jasje gegroeid. Dit kwam niet zo zeer door de hoge 
productieaantallen – de eerste TV-uitzending in 
Nederland vond pas in 1951 plaats – maar door de 
omvang van de beeldbuizen zelf. Een diameter van 
12inch (30cm) was de maximum maat op basis van het 
vervaardigen van een buis als een complete glasballon. 
Het vierkante beeld hierin werd door kijkers als te klein 
ervaren en daarom verkocht Philips televisietoestellen 
waarin dit d.m.v. een optisch systeem werd vergroot 
naar 16inch: het Protelgram-systeem (Projectie 
Televisie). Technische onvolkomenheden en de 
ontwikkeling in de VS van directzicht-toestellen 
voorkwamen echter dat het een succes werd. RCA was 

er namelijk in geslaagd om beeldbuizen te produceren 
met een diameter van 16inch door deze samen te 
stellen uit een conus en een scherm. Aanvankelijk was 
deze conus nog van metaal, maar glasfabrikant Corning 
slaagde er in om deze ook in glas te persen. In Europa 
was alleen de Britse glasproducent Pilkington in staat 
om dit soort ingewikkelde glazen componenten te 
persen, maar haar productie ging grotendeels naar 
beeldbuisproducenten in eigen land. Philips zag zich 
daarom genoodzaakt om zelf de productie van conus- 
en schermglas ter hand te nemen.  
 

 
 
Afbeelding 1: Presentatie van Philips’ Protelgram-
systeem op de Radiolympiashow van 1937 te Londen 
door ‘Radio Queen’ Miss Elmina Humphreys (collectie 
H. van Trigt) 
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Om optimaal gebruik te kunnen maken van de eigen 
glasexpertise lag de vestiging in Eindhoven voor de 
hand. Aangezien het complex Strijp S – ingesloten door 
de spoorlijn naar Boxtel, Glaslaan, Kastanjelaan en 

Beukenlaan - in de jaren twintig al volgebouwd was, 
moest het bedrijf hiervoor ruimte zoeken ten noorden 
van de Beukenlaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingebruikname van complex Strijp R 
Weliswaar had Philips door de economische crisis van 
de jaren dertig geen behoefte aan nieuwe fabrieken, 
toch werden er plannen gemaakt om in betere tijden 
uit te breiden in noordelijke richting. Daarbij werd er 
vanuit gegaan dat dit gebied in tweeën gedeeld zou 
worden door de Oirschotsedijk (toen nog de hoofdweg 
tussen Eindhoven en Tilburg) in westelijke richting te 
verleggen. In deze planvorming werd het te realiseren 
complex ten oosten van deze toekomstige weg 
aangeduid als Strijp II en dat aan de westkant als Strijp 
III.  Na de oorlog werd dit veranderd in resp. T en R en 
kreeg het bestaande Strijp-complex de aanduiding S. 
De begrenzing van complex R werd, en wordt nog 
steeds, in het noordwesten gevormd door het 
landgoed De Wielewaal van de familie Philips en in het 
zuidwesten en zuidoosten door de wijk Drents Dorp. 
Philips had deze wijk in de jaren twintig gebouwd om 
de grote aantallen fabrieksarbeiders uit het noorden 
van het land te kunnen huisvesten. Curieus genoeg was 
wel de naam van de wijk in die zin toepasselijk 
gekozen, maar werden alle straten naar steden in 
Gelderland genoemd! Het zou logisch geweest zijn als 
Philips begonnen was met het invullen van complex T, 
vanwege haar aansluiting op S, maar omdat daar de 

Oirschotsedijk nog in de weg lag kwam de eerste 
bebouwing op R. Al in 1943 werd de fabrieksspoorlijn 
van Strijp S doorgetrokken naar de westelijke uithoek 
van R. Daar werd aan de westzijde van de Bezemstraat, 
thans Koenraadlaan, een kolenopslag gemaakt. Midden 
op het complex verrezen magazijnen, een goederen-
perron en een inklaringskantoor ten behoeve van 
verzendingen per trein. Medio jaren vijftig kwam 
echter het hoogspoor door Eindhoven gereed en 
bouwde men ten oosten van het centraal station aan 
de Fuutlaan een groot expeditiecomplex met 
douaneloods. Vanaf die tijd werd het perron alleen nog 
gebruikt voor het inladen van producten die op 
complex R zelf waren geproduceerd en opgeslagen 
lagen in het gebouw RE. De eerste fabriek op complex 
R werd in 1946 langs de zuidoost-rand gebouwd, kreeg 
de aanduiding RK mee en was bestemd voor de 
productie van technisch keramiek (magnetische 
ferrieten voor radio- en later TV-componenten). Het 
bestaat uit een langwerpig kantoorgebouw aan de zijde 
van de Halvemaanstraat met loodrecht daarop drie 
fabriekshallen. Later bood het onderdak aan het bedrijf 
Ferroxcube, dat er de activiteiten van Philips op het 
gebied van magnetische materialen had overgenomen.  

Afbeelding 2:  Grote belangstelling voor een televisie-uitzending in een dorpscafé aan het begin van de jaren 
vijftig (collectie H. van Trigt). 
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Afbeelding 3: Plattegrond van het complex Strijp R. 
Voordat in 1955 de Zwaanstraat werd aangelegd liep 
de Oirschotsedijk rechtdoor over Strijp T naar het 
centrum van Eindhoven (AIB-collectie van DHV 
Eindhoven). 
 
Zo was de situatie in 1950 toen de Hoofd-Industrie-
Groep Elektronenbuizen van Philips plannen aan het 
maken was voor drastische uitbreiding van de 
productie van opname- en vooral beeldbuizen in 
Eindhoven. Men was toen reeds bezig aan een 
beeldbuizenfabriek van één verdieping die later de 
aanduiding RO kreeg. Maar zoals eerder uitgelegd zat 
het probleem hem juist in de glazen componenten. Om 
beeldbuizen met de gewenste diameter te maken was 
de bouw van een persglasfabriek hiervoor 
noodzakelijk. Grote motor hierachter was ir. H.A.G. 
Hazeu, technisch directeur van deze Hoofd-Industrie-
Groep. De raad van bestuur o.l.v. ir. Otten twijfelde 
over Eindhoven als vestigingsplaats, omdat het tekort 
aan geschoolde arbeiders in de stad nijpend begon te 
worden. Daarnaast was de Hoofd-Industrie-Groep Glas 
druk doende met de bouw van buisglasfabrieken voor 
TL-lampen en haar expertise was  nu juist onontbeerlijk 
voor de bouw van de persglasfabriek. Ir. Hazeu bracht 

hier tegenin dat met vestiging in Eindhoven bij het 
starten van de productie juist geprofiteerd kon worden 
van de kennis van het Nat.Lab. Na verloop van tijd zou 
het bedrijf de productie van bepaalde beeldbuis-
componenten kunnen verplaatsten naar fabrieken in 
Heerlen en Sittard.  
De aankondiging van Pilkington dat ze haar productie 
van beeldbuisglas zou gaan beëindigen gaf uiteindelijk 
het laatste zetje en in 1951 startte Philips met de bouw 
van de glasfabriek en een nieuwe beeldbuizenfabriek 
van twee etages. Ze kwamen gereed in resp. 1953 en 
1954 en kregen de lettercombinaties RU en RAD mee. 
Toen was ook de bouw van RAF al ver gevorderd. Dit 
beeldbepalende gebouw van zes etages huisvestte 
kantoren, tekenruimtes, werkplaatsen, laboratoria en 
proeflijnen. Op de bovenste etage van de twee 
torenvormige uiteinden kwamen kantines voor het 
personeel. De zevende etage hiertussen is pas van 
latere datum. Er kwamen drie loopbruggen tussen de 
eerste etages van de gebouwen RAF, RAD, RU en RO. 
Het ketelhuis RAG kenmerkte zich door de 
pijpenbundel die zich van hieruit op een hoogte van 
vier meter over het gehele complex uitstrekte. Naast 
perslucht werden door deze buizen ook andere gassen 
gedistribueerd en maakte ook een vacuümleiding er 
onderdeel van uit. Aangezien in de jaren vijftig nog 
meer dan negentig procent van de aan- en afvoer van 
Philips per trein verliep, werd er een noordwestelijke 
aftakking gemaakt van de bestaande, in westelijke 
richting lopende, spoorlijn. Deze liep tussen RO/RU en 
RAG/RAF/RAD door naar een klein emplacement aan 
de noordwestzijde van het complex. Per trein konden 
zo chemicaliën voor de glasproductie in RU en 
componenten voor de beeldbuismontage in RAD 
worden aangeleverd. Het zand voor de glasproductie 
kwam overigens per vrachtwagen uit het Belgische 
Lommel. De afvoer bestond niet alleen uit complete 
beeldbuizen die het complex verlieten via de opslag in 
RE, maar ook uit schermen en conussen die naar 
andere beeldbuisfabrieken in Stadskanaal, Aken en 
Dreux (Fr.) werden getransporteerd. De beeldbuizen 
gingen aanvankelijk nog naar de televisiefabriek op 
Strijp S, maar later in nog veel grotere aantallen naar 
dergelijke fabrieken in Brugge en Dreux. Op 20 
november 1984 verliet de laatste volgeladen wagon 
het complex en vanaf die dag vond alle transport per 
vrachtwagen plaats. Voordat we het productieproces, 
en de rol die de diverse gebouwen daarin gespeeld 
hebben, in detail gaan bekijken zullen we eerst stil 
staan bij de precieze opbouw van de beeldbuis, zonder 
daarbij al te technisch te worden. Dit is nodig om de 
aanpassingen te begrijpen die later nodig waren voor 
de omschakeling van ZwartWit- naar Kleurenbeeld-
buizen.     
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Afbeelding 4: Strijp R in de jaren ’60, gezien vanaf de zijde van de Zwaanstraat (foto: collectie J.Kastelijns).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 5: Beeldbuis uit 1939 volgens het concept van Braun (collectie H.v.Trigt). 
 

ZwartWit- en Kleurenbuizen 
De opbouw en werking van de beeldbuis kan in 
essentie goed worden beschreven aan de hand van het 
vroegste exemplaar dat in 1897 door haar uitvinder 
Braun werd geconstrueerd. Het hart ervan wordt 
gevormd door de kathode en aanvankelijk sprak men 
dan ook over kathodestraalbuizen. Deze bestaat uit 
een materiaal waaruit door verhitting elektronen 
kunnen ontsnappen die vervolgens richting het 
beeldscherm worden versneld o.i.v. een groot 
spanningsverschil. Daarbij passeren ze een reeks 
elektroden die tezamen met de kathode het kanon 
worden genoemd. Door het spanningsverschil tussen 
deze elektroden worden de elektronen versneld en 
tevens tot een smalle bundel gefocusseerd vanwege 
hun elektronoptische lenswerking. Op het scherm is 
een laag aangebracht van een materiaal dat licht 

genereert wanneer het deze elektronen invangt. Dit 
materiaal wordt aangeduid met de naam fosfor, 
hetgeen niet verward mag worden met het chemische 
element fosfor. De naam is gekozen omdat fosfor bij 
ontbranding een fel licht afgeeft, maar daarmee houdt 
de vergelijking dan ook op. Voor het opbouwen van 
een beeld is uiteraard meer nodig dan een oplichtende 
vlek in het midden van het scherm: de elektronen 
moeten zodanig afgebogen worden dat ze het hele 
beeldscherm bestrijken. In Brauns buis gebeurde dit 
nog langs elektrostatische weg. Achter het kanon 
bevonden zich twee paren van elektroden: de eerste 
voor afbuiging van de elektronen in het horizontale, de 
tweede voor afbuiging in het verticale vlak. Op die 
manier kunnen in een scannende beweging horizontale 
lijnen van boven naar beneden worden geschreven. 
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Omdat voor ieder beeldpunt op deze lijnen de 
versnellingsspanning gevarieerd kan worden, kan ook 
de lichtintensiteit gevarieerd worden en komt een 
beeld tot stand. Deze kunnen zo snel na elkaar worden 
gegenereerd, dat ons oog de afzonderlijke beelden niet 
kan waarnemen, maar een natuurlijk bewegend, 
vloeiend, beeld ziet. Al snel ging men er echter toe 
over om deze afbuigende werking tot stand te brengen 
met elektromagnetische krachten die werden 
opgewekt door een spoel van koperdraden die zich aan 
de buitenzijde van de buis bevond. Op die manier kon 
namelijk de afbuigingshoek worden vergroot, zodat bij 
gelijkblijvend beeldformaat de buislengte kon worden 
bekort. Om de elektronen ongestoord het scherm te 
laten bereiken is het wel noodzakelijk dat de buis diep 
vacuüm wordt gepompt en daarom moet het glazen 
omhulsel sterk zijn om implosie te voorkomen. Er zijn 
tenslotte nog veel elektrische componenten buiten de 
buis nodig om tot een werkend televisietoestel te 
komen en deze worden samen met hun ophang-
constructie als chassis aangeduid. In de jaren vijftig en 
zestig werd dit chassis dan weer in een fraaie houten 
kast aangebracht en de eerste modellen werden door 
hun grotere diepte dan breedte ook wel 
“hondenhokjes” genoemd.  
In 1949 lukte het RCA als eerste om een 
kleurenbeeldbuis te maken volgens een principe dat 
tot op de dag van vandaag wordt gebruikt en in 1953 
door het Philips Nat.Lab. werd nagevolgd. In plaats van 
een laag fosfor die enkel wit licht genereert, bracht 
men een lijnenpatroon aan van fosforpoeders die in 
staat waren om rood, groen en blauw licht af te geven. 
Deze lijnen, met een breedte van ongeveer tweetiende 
millimeter en in een vaste volgorde rood, groen en 
blauw elkaar voortdurend afwisselend, bouwen drie 
beelden op die voor de kijker op afstand als één 

natuurlijk kleurenbeeld worden waargenomen (maar 
met een loepje zijn de afzonderlijke lijnen nog goed te 
onderscheiden). Uiteraard is dit slechts mogelijk bij 
gebruik van een kanon met drie elektronenbundels. 
Tevens is een metalen plaat met fijne gaatjes nodig – 
het zogenaamde schaduwmasker – om deze bundels 
op de juiste fosforlijnen te doen belanden. Dit 
essentiële onderdeel dient ook om in het productie-
proces de fosforlijnen door middel van belichting te 
patroneren en in de beginjaren werd de kleurenbeeld-
buis dan ook wel aangeduid als schaduwmaskerbuis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 6: TV-set uit de jaren ’50, het hondenhokje 
(collectie H.v.Trigt). 

 

 
Het Beeldbuisproductieproces 

Als we aan de hand van het beeldbuisproductieproces 
een rondgang maken over het fabriekscomplex dan is 
de persglasfabriek RU het meest logische startpunt. Ze 
is op de luchtfoto (afbeelding 7) goed herkenbaar door 
de verhoogde nokken van de drie zadeldaken, waarvan 
één parallel aan de zwaanstraat en twee loodrecht 
daarop. Eerstgenoemde vormt de overkapping van de 
oudste hal, waarin zich de glasoven bevond voor de 
productie van het scherm- en het conusglas voor de 
ZWTV-buizen. Het ging dan om een tank – in het jargon 
aangeduid als “wan”- met een inhoud van 100 ton 
vloeibaar glas van 1450oC, waaraan periodiek nieuwe 
grondstoffen werden toegevoegd en glas afgetapt voor 
het persen van schermen en conussen. De geopende, 
verhoogde nok (boven de langwerpige glastank) zorgde 
voor een natuurlijke trek en daarmee voor een nog 
enigszins verdraagbare temperatuur in de nabijheid 
van de wan. De wan bevond zich op de eerste etage 
van de hal, om op de begane grond ruimte te hebben 

voor een veiligheidsbassin dat in geval van een 
calamiteit het gloeiend hete glas moest kunnen 
opvangen. Aanvankelijk werd de wan nog gestookt op 
olie, maar na totstandkoming van het aardgasnetwerk 
werd in 1965 op deze brandstof overgeschakeld. De 
drie schoorstenen voor het afvoeren van de 
rookgassen (één van 42, twee van 50m) werden na 
sluiting van de fabriek in de jaren tachtig gesloopt. 
Reeds in 1954 was de wan te klein en werd aan de 
noordzijde een grotere gebouwd, terwijl begin jaren 
zestig voor de KTV-buisproductie een derde volgde. Bij 
KTV-buizen konden conus en scherm namelijk niet 
meer van hetzelfde glas gemaakt worden. De vorm van 
de KTV-conus was complexer en kon alleen maar 
geperst worden in loodhoudend glas (beter 
vloeigedrag). Het was niet mogelijk om ook het scherm 
uit dit glas te maken, omdat de elektronenbundels het 
doen verkleuren. De ene grote wan werd dan ook voor 
schermglas gebruikt, de andere voor conusglas. 
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Afbeelding 7: Complex Strijp R in de jaren ’80, gezien vanaf de zijde van de Koenraadlaan (collectie H.v.Trigt).  
 
Niet alleen het conuspersen voor KTV-buizen was 
complexer, ook de maatvoering van scherm en conus 
was kritischer en er moesten stalen pennen in het 
schermglas aangebracht worden voor ophanging van 
het schaduwmasker. Eer men dit echt goed in de 
vingers had was het al eind jaren zestig en tot die tijd 
was het grootste deel van het glas nog ingekocht bij 
Corning in de VS. Na het persen moesten de schermen 
en conussen nog een polijstbehandeling ondergaan en 
ook dit gebeurde in RU. Het samenstellen van de 
ZWTV-buizen vond plaats in de eerste beeldbuizen-
fabriek (RO). Daartoe werden de schermen en 
conussen op hangers aan een kettingband naar dit 
gebouw getransporteerd. De brede buizen van deze 
conveyer belt – of ‘teleflex’ zoals ze binnen Philips 
werd genoemd – zijn op de luchtfoto zichtbaar op de 
daken van RO. In deze beeldbuizenfabriek werden 
scherm, conus en hals (van rond buisglas dat elders 
werd gemaakt) met elkaar versmolten tot een “ballon” 
met behulp van branders. Doormiddel van een 
gietproces werd het laagje fosfor aan de binnenzijde 
van het scherm aangebracht, in de hals werd het 
elektronenkanon geplaatst en na het vacuümpompen 
en dichtsmelten van de buis maakte de afbuigspoel de 
beeldbuis compleet voor montage in een televisie. De 
productie van KTV-buizen (afbeelding 8) vond vanaf het 
begin plaats in de tweede beeldbuisfabriek, RAD. De 
schermen uit de glasfabriek werden er voorzien van 
het fosforlijnen-patroon in een proces dat men 
flowcoaten noemde. Het fosforpoeder voor de ZWTV-

buizen produceerde men oorspronkelijke in RG. Maar 
toen er voor de KTV-buizen drie verschillende 
fosforpoeders nodig waren, plaatste men hiervoor 
nieuwe chemische installaties in de vrij gebleven 
ruimte van RO (onder de teleflexbuizen). RG werd 
herbestemd voor het vervaardigen van de schaduw-
maskers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 8: Moderne KTV-buis met detailtekening 
van het schaduwmasker. 
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Ook dit was overigens een chemische activiteit, omdat 
dit 0.2mm dikke metaalfolie werd voorzien van een 
gaatjespatroon d.m.v. een ets-procédé. Nadat in RO de 
juiste kromming in deze maskers was geperst werden 
ze naar RAD getransporteerd om in de schermen te 
worden geplaatst voor het patroneren van de 
fosforlijnen. Samensmelting van hals en conus voor de 
KTV-buizen kon weliswaar op dezelfde machines als de 
ZWTV-buizen, voor het verbinden van het scherm was 
echter een andere techniek nodig. Versmelting met 
branders zou scherm en schaduwmasker doen 
vervormen. Daarom werd hiervoor een emailglas 
aangebracht tussen scherm- en conusrand, waardoor 
bij een veel lagere temperatuur een vacuümdichte 
verbinding gerealiseerd kon worden. De vereiste 
geleidelijke opwarming en afkoeling van de ballons 
werd uitgevoerd in doorvoerovens met een lengte van 
tientallen meters in RAD. Een deel van het gebouw was 
ingericht voor de assemblage van het elektronen-
kanon. Dit was een uiterst precies werkje, waarbij vele 
kleine metalen onderdelen op de juiste afstand van 
elkaar gepositioneerd en gelast moesten worden. Het 
was daarom hoofdzakelijk vrouwenarbeid en voor hen 
was een afzonderlijke ingang gemaakt in het gebouw. 
Toen men vanaf de jaren tachtig ook kanonnen voor 
andere beeldbuisfabrieken in Europa ging maken, 
verhuisde deze productie naar de gebouwen RA en RD. 
Ook het insmelten van dit kanon in de hals van de KTV-
buizen en tenslotte het vacuümpompen deed men in 
RAD, zodat ze in complete staat het gebouw verlieten. 
Gezien hun complexe samenstelling en delicaat 
productieproces is het altijd noodzakelijk geweest om 
de beeldbuizen grondig te testen. Een deel van het 
opslaggebouw RE was daarom als kwaliteits-
laboratorium, of kortweg ‘kwalab’, ingericht en hier 
vonden ook de levensduurtesten plaats. Daartoe 
werden de buizen opgehangen in wanden die uit vele 
TV-chassis’ bestonden en ook wel “brandramen” 
werden genoemd: men liet de buizen als het ware 
“inbranden” door ze duizenden uren aan te laten 
staan. Vanwege de gecompliceerdheid van het product 
en de ontwikkelingen die het in een halve eeuw heeft 

doorgemaakt (waarover later meer) had men behoefte 
aan een grote staf van ingenieurs, laboratorium-
medewerkers en bedrijfsmechanici voor het 
ontwerpen van productielijnen. Zij kregen hun 
kantoren, laboratoria en tekenkamers in het gebouw 
RAF. Aanvankelijk benutte men nog een deel van dit 
gebouw voor de productie van camerabuizen, maar 
toen kleurentelevisie eenmaal goed was doorgebroken 
werd het helemaal ten dienste gesteld van dit ene 
product. Zo richtte men bijvoorbeeld op de begane 
grond een proeffabriekje in voor het ontwikkelen van 
nieuwe buistypen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afbeelding 9: Testopstelling voor beeldbuizen in het 
‘kwalab’ van RE (collectie H.v.Trigt). 
 

Van fabriekscomplex naar ontwikkelcentrum 
De vrees die men al voor de bouw van het complex had 
werd begin jaren zestig reeds bewaarheid: het werd 
steeds moeilijker om aan arbeiders te komen voor dit 
zware werk. In de persglasfabriek maakte de hoge 
temperatuur het werken er onaantrekkelijk, in de 
beeldbuizenfabriek was dit het optillen van de zware 
buizen. Weliswaar zorgde de teleflex voor het 
transport binnen de fabriek, maar de bewerkingen 
vonden plaats op losstaande carrousels en er 
bestonden nog geen robots om de tussenliggende 
afstand te overbruggen. Bovendien, spierkracht alleen 
was niet voldoende. Hantering van glazen compo-

nenten en ballons moest voorzichtig gebeuren, omdat 
één kleine beschadiging van het glas al voldoende was 
om de buis bij het vacuümpompen te laten 
imploderen. Om het personeelstekort op te heffen ging 
de bedrijfsleiding personeel werven in de Belgische 
Kempen ten zuiden van Eindhoven en met succes, want 
er was daar relatief weinig werkgelegenheid. Deze 
grensarbeiders werden dagelijks gehaald en gebracht 
door VIPRE (Vervoer Industrieel Personeel Rayon 
Eindhoven), die het personeelsvervoer voor heel 
Philips uitvoerde. Daartoe had ze o.a. speciale trucks, 
die overdag met een oplegger voor vrachtvervoer 
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reden en ’s avonds met een passagiersuitvoering. Deze 
waren ondergebracht in de grote garages van gebouw 
RF, waar ook een pompstation was. Toen ook op deze 
manier niet kon worden voorzien in de groeiende 
arbeidsbehoefte, wierf Philips arbeiders in de 
straatarme Spaanse provincie Extremadura. Vele 
honderden gastarbeiders kwamen op die manier naar 
Eindhoven en zij die bleven, en hun gezin lieten 
overkomen, vormen nog altijd een grote gemeenschap 
in de stad. Op het hoogtepunt waren er op complex 
Strijp R ruim 2000 mensen werkzaam voor de H.I.G. 
Elektronenbuizen, waarvan 1800 in de productie. Dit 
was rond 1970, toen de KTV-productie goed op gang 
kwam. De felle brand die op 29 mei 1971 het gebouw 
RAD gedeeltelijk verwoestte kwam dan ook erg 
ongelegen. Door de proeffabriek in RAF in te schakelen 
voor de productie kon er toch nog geleverd worden en 
binnen de recordtijd van twee maanden was RAD weer 
operationeel. Halverwege de jaren zeventig werd 
duidelijk dat het complex geen toekomst meer had als 
productiecentrum. Het personeelsgebrek was 
toegenomen en daar kwam nog bij dat er geen 
uitbreidingsmogelijkheden waren. De persglas- en 
beeldbuisfabrieken in het buitenland waren allemaal 
een maatje groter en daardoor rendabeler. Omdat 
complex Strijp R de bakermat was geweest van de 
beeldbuizenproductie binnen Philips, en er dus veel 

kennis en ervaring aanwezig was, besloot de 
bedrijfsleiding het tot centrum te maken voor 
ondersteuning van de buitenlandse fabrieken. Nieuwe 
beeldbuistypen zouden hier voortaan worden 
ontwikkeld en in proefproductie worden genomen. De 
persglasfabriek werd hiervoor in 1977 omgebouwd en 
voor hetzelfde doel werd vanaf 1981 de 
drieploegendienst van de beeldbuisfabriek langzaam 
afgebouwd naar een enkele dagdienst. Ondanks haar 
nieuwe functie viel in 1982 het doek voor de 
persglasfabriek. De beeldbuisfabriek heeft haar rol ten 
dienste van de productontwikkeling tot 2005 kunnen 
vervullen, zij het gedurende de laatste jaren met een 
zeer geringe personeelsbezetting. Na de introductie 
van de eerste KTV-buis in 1964 hadden de 
ontwikkelingen bepaald niet stilgestaan. Meest in het 
oogspringend daarbij was de transformatie van een 
rond en bol scherm naar een rechthoekig en vlak 
scherm. Uiteindelijk was men zelfs in staat om het 
scherm volledig vlak te maken. In een halve eeuw tijd 
was het schermformaat ook aanzienlijk toegenomen. 
Was dit in 1953 nog maximaal 21inch, in 2003 
introduceerde men een breedbeeldbuis met een 
diagonaal van 36inch (91cm). Het breedbeeldformaat 
(16:9 i.p.v. 4:3) begon opgang te maken in de jaren 
negentig en de latere Plasma- en LCD-televisies werden 
zelfs al niet meer in 4:3-formaat gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 10: Het transport van de buizen door de fabriek was gemechaniseerd…….. (collectie J.Kastelijns). 
 
 
 



 

 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 11: ……maar toch resteerde er nog zwaar handwerk (collectie J.Kastelijns). 
 
De lastigste aanpassing, maar tegelijkertijd door de 
consument het meest op prijs gesteld, betrof de diepte 
van de buis. Deze heeft direct te maken met de hoek 
waarover de elektronenbundel kan worden afgebogen. 
Tussen 1940 en 1960 was deze al opgevoerd van 45o 
naar 110o, maar verdere vergroting was uiterst 
problematisch. Onder bedreiging van de opkomst van 
de platte TV’s na de eeuwwisseling bleek dit ineens wel 

mogelijk te zijn en ontwikkelde men een 120o-buis. Een 
breedbeeldbuis van 32inch kon hierdoor een diepte 
krijgen van 35 i.p.v. 51cm. Uit de inleiding en een 
bezoek aan de elektronicazaak moge duidelijk zijn dat 
deze laatste ontwikkeling het tij niet meer heeft 
kunnen keren. Voor de computermonitorbuizen, die 
ook jarenlang geproduceerd zijn op Strijp R, was dit al 
een aantal jaren eerder een feit.  

 
 

Herbestemming 
Dat na beëindiging van de beeldbuisactiviteiten door 
Philips het complex  Strijp R haar industriële functie 
zou verliezen stond al lange tijd vast. Want terwijl het 
bij ingebruikname nog aan de rand van Eindhoven lag, 
was de stad ruim een halve eeuw later zo sterk 
gegroeid dat ook de nieuwe bedrijvigheid zich 
inmiddels weer veel verder van het centrum had 
verwijderd en zich gevestigd had bij snelwegen i.p.v. 
spoorlijnen. Aan twee zijden ingesloten door het 
Drents Dorp (Halvemaanstraat en Koenraadlaan) en 
gelegen naast het landgoed de Wielewaal, lag 
herontwikkeling tot een woonwijk dan ook het meest 
voor de hand. Met dat doel voor ogen kocht 
projectontwikkelaar Amvest het terrein in december 

2005 en begon plannen te maken voor nieuwbouw …… 
en herbestemming. Want dat een aantal 
beeldbepalende gebouwen en objecten behouden zou 
moeten blijven als herinnering aan het beeldbuis-
verleden paste ook in de visie van Amvest. Na een 
inventarisatie viel de keuze op het laadperron van RE, 
de portiersloge en grote garagedeuren van RF, het 
verhoogde persluchtleidingnet, de loopbrug tussen RU 
en RAD, het platform van zogenaamde Stelconplaten 
en de voormalige keramiekfabriek RK. Laatstgenoemd 
gebouw werd eind 2010 (gedeeltelijk) in gebruik 
genomen door topontwerper Piet Hein Eek. Hij was 
toen al langere tijd op zoek naar een nieuwe 
vestigingslocatie met voldoende ruimte voor een 
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werkplaats, atelier, kantoren, winkel, showroom en 
een restaurant. In tien jaar tijd was zijn 
meubelwerkplaats in Geldrop namelijk uitgegroeid tot 
een veelzijdig bedrijf met vijftig medewerkers. Waar 
noodzakelijk kreeg de buitenzijde van RK een 
opknapbeurt en werden de inwendige installaties na 
ontmanteling zoveel mogelijk verwerkt tot design 
meubilair of huisraad. Met deze creatieve hot spot 
kreeg Strijp R toch weer wat van haar oude dynamiek 
terug, zij het op veel bescheidener schaal en van een 
andere aard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 12: Winkel voor design-producten van Piet 
Hein Eek in de voormalige keramiekfabriek RK 
(M.Busio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 13: Restaurant in het voormalige oven-
gebouw van de keramiekfabriek (M.Busio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 14: Nieuwbouwwoningen gezien vanaf de 
Koenraadlaan (M.Busio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 15: Voormalige portiersloge bij de ingang 
van de Koenraadlaan (Collectie J. Kastelijns). 
 
Ondertussen was de sloop van de overige gebouwen al 
grotendeels afgerond. Hoogtepunt hierbij vormde de 
implosie van gebouw RAF op 8 mei 2010, die onder 
grote publieke belangstelling plaatsvond. Maar weinig 
van deze aanwezigen zullen geweten hebben dat dit 
gebouw een “tweelingbroer” had in Den Haag, die er 
tot op de dag van vandaag staat. Het gaat om een 
vrijwel exacte kopie die Philips er aan de Fruitweg liet 
bouwen voor haar activiteiten op het gebied van 
telecommunicatie en thans in gebruik is als 
bedrijfsverzamelgebouw. Op het vrijgekomen terrein 
zullen uiteindelijk zo’n vijfhonderd woningen gebouwd 
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worden, waarvan tachtig procent met een tuin. Dit 
parkachtige karakter zal nog extra versterkt worden 
door de aanplant van vele honderden bomen, zodat 
een derde van het totale oppervlak groen zal worden. 
Daartoe behoren ook de bomenrijen die oorspronkelijk 
al rond Strijp R lagen en die aangevuld zullen worden 
tot een volledig gesloten groenzoom van twintig meter 
breed waardoorheen een geasfalteerd wandelpad van 
twee kilometer lengte aangelegd zal worden. Voor een 
geleidelijke overgang van woonwijk naar landgoed, 
zullen aan de Wielewaalzijde veertig grote, vrije 
bouwkavels uitgegeven gaan worden. Tussen het 
landgoed en het Philips de Jongh wandelpark is de 
Oirschotsedijk een breed fietspad geworden, waardoor 
de Zwaanstraat niet langer meer een doorgaande weg 
is. De sterke afname van het autoverkeer die hier het 
gevolg van is zal ook bijdragen aan een prettig 
leefklimaat in de nieuwe woonwijk. Omdat de 
huizenblokken van het Drents Dorp ten zuiden van de 
Koenraadlaan sterk verpauperd waren, zijn deze 
gesloopt en vervangen door nieuwbouw in 
overeenkomstige bouwstijl De voltooiing van het 
nieuwe Strijp R in 2016 volgens de oorspronkelijke 
planning zal echter niet worden gehaald vanwege de 
crisis die de woningmarkt in 2008 sterk trof. Begin 
2014 staat de teller op zo’n honderd nieuwbouw-
woningen die tussen Koenraadlaan en Keramiekfabriek 

zijn verrezen. Ze zijn opgetrokken in witte steen en 
hebben overstekende dakranden van verspringende 
hoogte, waardoor ze in kleur en vorm overeen-
stemmen met de fabrieksgebouwen die er voorheen 
stonden. De nieuwe straatnamen zoals anodehof, 
persglashof en beeldbuisring zijn op hun beurt weer 
een verwijzing naar het product dat hierin vervaardigd 
werd. Daarmee lijkt een blijvende herinnering aan het 
industriële verleden van Strijp R voor de toekomst 
gewaarborgd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 16: Het voormalige laadperron van RE 
(Collectie J.Kastelijns). 
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