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Peter Gloudi en Berend Aanraad op de eerste etage van de Lichttoren, die plaats gaat bieden aan het International Center for 
Substainable Excellence. Beiden zijn enthousiast over de fraaie, centraal gelegen plek. Aanraad: "Het is een prachtige ruimte. 
Ik heb er zelfs over gedroomd; dit gebouw heeft zó veel mogelijkheden."foto Jurriaan Balke 

EINDHOVEN –  28 januari 2009 
De eerste etage van de Lichttoren oogt nu nog erg kaal en vooral ook erg leeg. 
De enorme vloer, zo'n 36.000 vierkante meter, heeft zojuist een dikke laag isolatiemateriaal gekregen. Er is enige fantasie voor 
nodig om hier een duurzaamheidscentrum gevestigd te zien. Een broeinest van een honderdtal bedrijven en instellingen die 
andere bedrijven en instellingen, maar ook geïnteresseerd publiek, informeren over van alles en nog wat op het gebied van 
duurzaamheid. Met een permanente expositieruimte, bibliotheek, auditorium en flexwerkplekken. Plús een tv-studio, die 24/7 via 
internet programma's gaat uitzenden. Over duurzaamheid uiteraard.  
 
Medio mei hoopt het International Center for Sustainable Excellence (ICSE) zijn deuren te openen. "Op 1 maart krijgen we de 
sleutel. Daarna wordt het keihard werken om alles in te richten", zegt Berend Aanraad, voorzitter van Onderneem Duurzaam, 
één van de initatiefnemers.  
 
Inmiddels hebben zich 45 partijen als huurder gemeld, vertelt Aanraad. "Er is veel enthousiasme", zegt hij. "De kredietcrisis 
heeft tot nu toe nog maar één afmelding opgeleverd." Ook volgens mede-initiator Peter Gloudi is er veel animo voor een plekje 
bij ICSE, dat jaarlijks 15.000 euro aan huur kost. "Alleen vandaag al hebben we acht gesprekken met kandidaten gevoerd." 
Beiden hebben er alle vertrouwen in dat de resterende partijen ook gevonden worden. Aanraad: "Dit is juist een heel goede tijd. 
In de langetermijnvisie van veel bedrijven is duurzaamheid de toekomst. Overal wordt op gesneden, behalve op dat vlak." 
Gloudi: "Er is zó veel kennis, zó veel duurzame oplossingen. Het is goed dat er een plek komt waar al die kennis wordt 
ontsloten."  
 
ICSE mikt op 200.000 bezoekers per jaar. Is dat niet erg optimistisch? Aanraad: "We richten ons op heel noord-West-Europa. 
Nu al hebben we veel boekingen binnen voor het auditorium, waar cursussen en workshops gehouden gaan worden. Nee, 
200.000 bezoekers is echt niet onrealistisch." 
 
Met aanstekelijk enthousiasme verzorgt Aanraad een rondleiding. "Kijk, hier aan de voorkant hebben we een atletiekbaantje 
gepland, gemaakt van gerecyclede sportschoenen van Nike."  
 
De vergelijking met het Evoluon van weleer dringt zich op. "Je zou dit kunnen zien als een Evoluon  nieuwe stijl, ja. Met dít 
verschil dat wij streven naar een dynamische, steeds veranderende inrichting. Bij het Evoluon zag je tien jaar lang dezelfde 
pratende koffieautomaat."  
 
Zie ook: www.icse.nl .  
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