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THEMA 

Momenteel bevindt de ontwikkeling van de 

auto zich in een cruciale fase. Enerzijds zien we 

dat de verwachtingen omtrent de elektrische 

auto hoog gespannen zijn, anderzijds zien we 

dat de conventionele verbrandingsmotor de 

laatste jaren een behoorlijk stuk efficienter 

wordt qua verbruik en uitstoot van 

uitlaatgassen.  

In het verleden zijn er vaker cruciale 

momenten geweest waardoor een revolutie of 

transitie dreigde. O.a. de tweede 

wereldoorlog, de club van Rome, de oliecrisis 

en de film; ’An inconvenient truth’ hadden 

grote invloed op het denken over mobiliteit 

inclusief de tekortkomingen daarvan.  

Op zondag 22 mei organiseert het ECMD / 

NCAD op de High Tech Automotive Campus 

een tentoonstelling van circa 7000 m2 die de 

ontwikkeling van de autotechnologie vanaf  

de19e eeuw laat zien. 

DE OPZET 

Het evenement bestaat uit elf decennia-

tijdpleinen waarlangs de bezoeker al lopend 

een reis door de tijd maakt en de ontwikkeling 

van de auto decennium na decennium kan 

volgen.  

Elk tijdplein zal gevuld zijn met circa 11 auto’s, 

te beginnen bij decennium 1900-1910. 

Daarnaast komen er tijdpleinen waarin 

alternatieve aandrijfvormen en –brandstoffen 

worden belicht ondersteunt door twee 

tentoonstellingen.  

De eerste tentoonstelling belicht de meeste 

alternatieve aandrijfvormen die gangbaar 

waren en zijn. Aan bod komen de gasturbine, 

de Wankelmotor, de “waterstofauto”, de 

Stirlingmotor tot zelfs de atoomauto. De 

andere belicht de geschiedenis van de 

elektrische auto vanaf 1835 tot ver in de 

toekomst. 

DEELNAME EN SPONSORING 

Het NCAD werkt tijdens dit evenement nauw 

samen met de Rotary Helmond die het Classic 

Car event in het centrum van Helmond 

organiseert. Het event is gratis toegankelijk 

voor publiek en deelnemers. Tevens is er een 

gratis busverbinding (ca. 5 minuten) tussen de 

Campus en het centrum van Helmond. 

Inschrijving is mogelijk met elk voertuig met een 

bouwjaar vanaf 1900 tot en met 2011, voor 

zowel bromfietsen, scooters, motorfietsen, 

personenauto’s als bedrijfswagens. Voor de 

periode 1990-2011 zoeken we bijzondere 

auto’s die normaal gesproken niet al te vaak in 

het straatbeeld voorkomen. 

 

 

Dit initiatief wordt mede ondersteund door de 

Gemeente Helmond en de High Tech Automotive 

Campus.  
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