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Dit rapport is het resultaat van het in opdracht van de TU/e verrichte onderzoek naar de cultuur- en 

bouwhistorische waarden van het voormalige Transitorium-Rekencentrum, nu Laplace, onderdeel van 

de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Het gebouw is ontworpen door projectarchitecten 

J.L.C. Choisy en T.P. van der Zanden van Van Embden Choisy Roorda van Eysinga Smelt Wittermans 

Architecten en Stedebouwkundigen NV (vanaf 1969 OD 205)1 en stamt uit de tweede bouwfase van de TU/e 

campus, die een uitbreiding in noordoostelijke richting behelsde (1965-1974). Het Rekencentrum was het 

eerst gerealiseerde gebouw van het beoogde tweede centrum van de campus. Het huisvestte tot 1998 de 

centrale computerafdeling van de TH en, tot 1980, enkele vakgroepen van de onderafdeling Wiskunde.

In 1998 verloor het gebouw door technologische ontwikkelingen zijn oorspronkelijke functie. Na een 

ingrijpende renovatie van de begane grond werden er verschillende diensten en organisaties van binnen 

en buiten de universiteit gehuisvest en vanaf 2014 (tot 2019) de afdeling Industrial Design.

In de nabije toekomst krijgt het weer een onderwijsfunctie voor de TU, hoewel het volgens het Masterplan 

TU/e Science Park net buiten de compacte campus ligt, in een voor wonen bestemd gebied. 

Dit rapport bevat de ontstaansgeschiedenis, beschrijving en waardestelling van het voormalige 

Rekencentrum.

Deel I - Inleiding
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[1.1]   Verantwoording

Voor dit onderzoek werd in 2018 opdracht gegeven in het kader van de transformatie 

van de TU/e campus, waarvan het voormalige Rekencentrum deel uitmaakt. Om op 

een onderbouwde manier te kunnen spreken over de kwaliteiten van dit gebouw is 

een bouwhistorisch onderzoek verricht op basis van de Richtlijnen bouwhistorisch 

onderzoek.2 Het onderzoek beoogt de waarden vast te stellen, waarmee rekening dient 

te worden gehouden bij en eventuele aanpassing van het gebouw voor een nieuwe 

functie en/of gebruiker.

Het rapport is als volgt ingedeeld:

- Deel I voorziet in een introductie op het onderzoek en het doel ervan.

- Deel II bevat de beschrijving en is onderverdeeld in drie hoofdstukken.

Hoofdstuk A gaat in op de bouw- en gebruiksgeschiedenis van de Campus;

Hoofdstuk B gaat in op de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het Rekencentrum; 

Hoofdstuk C is een catalogus van het gebouw op de drie beschouwingsniveaus: 

ensemble, object en element, met voor elk onderdeel een deelconclusie. 

- Deel III bevat tot slot de algemene waardestelling.

In het door UrbanFabric en Steenhuis stedenbouw/landschap in 2009 uitgevoerde 

cultuurhistorisch onderzoek naar de campus3 is een aantal waardevolle 

karakteristieken van TU/e campus benoemd. Het betreft de waarden van het 

campusterrein op een stedenbouwkundige schaal, die betrekking hebben op het 

groen, de bebouwing, de ontsluiting en de opzet. 

Kort samengevat gaat het om:

Groen: landschap als kader, park als kern

Groenstructuur en bebouwing zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd. De overgang 

naar de omringende stad is gemarkeerd door een groene rand.

1. Dit bureau heette aanvankelijk Bureau Ir. S.J. 

van Embden. In 1964 veranderde de naam in 

Van Embden Choisy Roorda van Eysinga Smelt 

Wittermans Architecten en Stedebouwkundigen 

NV. In 1969 werd het OD205. Deze laatste 

bureaunaam zal gemakshalve in deze 

waardestelling worden aangehouden, omdat het 

Rekencentrum na 1969 werd gebouwd.

2. L. Hendriks, J. van der Hoeven, Richtlijnen 

bouwhistorisch onderzoek; Lezen en analyseren 

van cultuurhistorisch erfgoed, Den Haag, 2009 

(2000).

1.1 



9

Bebouwing: ensembles van gebouwen, verbindingen en buitenruimten

De kern van de campus wordt gevormd door de universiteitsgebouwen uit de 

eerste en tweede bouwfasen. Ze hebben een grote architectonische samenhang, 

zijn vaak alzijdig en worden verbonden door pleinen en buitenruimten op maaiveld 

en door loopbruggen op niveau.

Ontsluiting: bajonet, centrale as en binnenring

De campus kent een hiërarchische verkeersstructuur, die alle gebouwen ontsluit 

via een orthogonaal grid van wegen. Het grid vormt het fundament van de 

stedenbouwkundige, architectonische en functionele organisatie van de campus 

en wordt bereikt via de twee oorspronkelijke hoofdtoegangen aan de Kennedylaan 

en de Insulindelaan. Deze entrees zijn landschappelijk geënsceneerd. Via een 

bajonet-ontsluiting door de groene rand om de campus wordt een geleidelijke 

overgang op het orthogonale grid gemaakt.

Centrum: middelpuntzoekende kracht

Sinds de oprichting van de Technische Universiteit is het campusconcept 

regelmatig gewijzigd. In de huidige situatie wordt het centrum van het TU-

ensemble gevormd door de as Auditorium-Hoofdgebouw-MetaForum-Flux.

In het onderzoek uit 2009 naar de cultuurhistorische waarden van het campusterrein 

op stedenbouwkundige schaal is een aantal fysieke dragers benoemd. Dit zijn:

- De groene rand (John F. Kennedylaan, Onze Lieve Vrouwestraat, Insulindelaan en 

Prof. Doctor Dorgelolaan).

- De hoofdstructuur van west naar oost, tevens monumentale ruggengraat van het 

terrein, wordt ondersteund door gebouwen en beplanting (De Zaale).

- De groene ruimtes tussen de gebouwen van de eerste twee bouwrondes.

- Het voorterrein: de groene ruimte tussen Kennedylaan en Hoofdgebouw met de 

Dommel als dominant landschappelijk element.

- Het ensemble van bebouwing uit de eerste en tweede bouwfase.

3. P. Meurs, M. Steenhuis, Technische 

Universiteit Eindhoven; Cultuurhistorische 

verkenning campus, Urban Fabric en Steenhuis 

stedenbouw/landschap, Schiedam, 2009.
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Zowel de algemeen geldende waarden van het campusterrein op stedenbouwkundige 

schaal als de benoemde fysieke dragers maken inmiddels deel uit van het 

stedenbouwkundige Masterplan en het gemeentelijke bestemmingsplan.4 Ze worden 

waar nodig als onderlegger voor deze waardestelling gebruikt. 

In de cultuurhistorische verkenning van het campusterrein zijn tevens uitspraken 

gedaan over de architectonische waarden van de campus, zowel in relatie tot 

de stedenbouwkundige opzet als op objectniveau. Uitgangspunt vormt hierbij de 

gefaseerde ontwikkeling van de campus, waarbij per fase een aantal karakteristieken 

is geformuleerd. Op basis van historisch onderzoek is de ontwikkeling van de campus 

onder te verdelen in de volgende bouwfasen:

1. Eerste bouwfase 1957-1965: Kerngebied;

2. Tweede bouwfase 1965-1974: Uitbreiding Kerngebied;

3. Derde bouwfase 1974-1994: Een nieuw centrum;

4. Vierde bouwfase 1994-2009: Masterplan;

5. Vijfde bouwfase 2009-tot heden: Masterplan TU/e Science Park

De voor de eerste bouwfase geformuleerde architectonische karakteristieken zijn als 

volgt samengevat:

- Een industrieel karakter. Een consequent en expressief toegepast maatsysteem; 

- Alzijdigheid door de toepassing van skeletconstructies en doorzichtige 

vliesgevels;

- Verschillende peilmaten op maaiveldniveau. Sommige gebouwen liggen verdiept 

in het terrein, anderen hebben zwevende plinten en opgetilde entrees;

- De toepassing van primaire kleuren in gevels, deuren en loopbruggen;

- Het loopbruggensysteem op het niveau van de eerste verdieping vormt een 

homogene verbindingsstructuur van de collectieve ruimte.

De gebouwen uit de eerste periode vertonen een sterke architectonische cohesie 

en zijn stedenbouwkundig in samenhang met elkaar en het maaiveld ontworpen. 

Kenmerkend is de flexibiliteit van deze gebouwen door de generieke plattegronden, de 

4. G. Adriaansens et al., Masterplan TU/e 

Science Park, TU/Eindhoven, mei 2012 at https://

pure.tue.nl/ws/files/3744733/726992340727651.

pdf [20/11/2018] 

1965
1e bouwfase

1965
1e bouwfase
1975
2e bouwfase

1.2

1.3
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toepassing van beton- en staalskeletten en vliesgevels. 

De gebouwen uit de tweede fase zijn in tegenstelling tot de gebouwen van de 

voorgaande periode ontworpen voor specifieke gebruikers. Een belangrijk verschil 

tussen de twee bouwfasen is de variëteit in bouwvolumes. Naast de hoge en lage 

gebouwen met een rechthoekige plattegrond uit de eerste bouwfase kent de tweede 

bouwfase middelhoogbouw, ‘kamgebouwen’ en de toepassing van bouwdelen met 

verschillende hoogten in één gebouw. Hoewel ze tot dezelfde ‘architectonische 

familie’ behoren - herkenbaar aan de toepassing van beton, glas en staal - is de 

architectonische expressie van de latere gebouwen meer geïnspireerd op de 

menselijke maat dan op fabrieken.5 Dit komt voornamelijk tot uitdrukking in de 

sterkere geleding van de gevels, de toepassing van balustrades en lamellen. Opvallend 

is verder de toepassing van betonnen gevelpanelen en de kleur rood. 

Het voormalige Rekencentrum stamt uit het begin van de tweede bouwfase. De 

hierboven benoemde kwaliteiten komen in deze waardestelling naar voren en zullen 

voor het voormalige Rekencentrum specifiek en inzichtelijk worden gemaakt. 

[1.2]   Doel

Primair doel van het onderzoek is het leveren van een wetenschappelijk gefundeerde 

waardestelling van het Rekencentrum. De resultaten dienen als kader bij het 

onderzoeken van mogelijkheden van transformatie van het gebouw binnen de kaders 

van de transformatie van de TU/e campus tot TU/e Science Park.6

5. G. Adriaansens et al., op.cit. [noot 4], 

p.27 en p.29.

6. G. Adriaansens et al., op.cit. [noot 4]

1965
1e bouwfase
1975
2e bouwfase
1995
3e bouwfase

1965
1e bouwfase
1975
2e bouwfase
1995
3e bouwfase
2010
4e bouwfase

1.4

1.5
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1965
1e bouwfase
1975
2e bouwfase
1995
3e bouwfase
2010
4e bouwfase
2012
eind project 1
2014
eind project 2
2017
eind project 3
2020
eind project 4

1.7

1.6

Bijschriften afbeeldingen

1.1 – S.J. (Sam) van Embden in het veld, datum onbekend.

1.2 – Eerste bouwfase, 1957-1965: Kerngebied.

1.3 – Tweede bouwfase, 1965-1974: Uitbreiding Kerngebied.

1.4 – Derde bouwfase, 1974-1994: Een nieuw centrum.

1.5 – Vierde bouwfase, 1994-2009: Masterplan.

1.6 – Vijfde bouwfase, 2009-tot heden: Masterplan TU/e Science Park (2020).

1.7 – Eerste Masterplan (1999).

1.8 – Masterplan TU/e Science Park (2012).
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In dit deel wordt de ontstaansgeschiedenis van het Rekencentrum7 toegelicht. 

De huidige verschijningsvorm van het gebouw wordt verklaard aan de hand van 

de bouw- en gebruiksgeschiedenis. 

Achtereenvolgens zal in deel IIA worden ingegaan op de ontstaansgeschiedenis 

van de TU/e campus, het ontwikkelde programma en de ontwerpoverwegingen 

voor de campus en meer specifiek voor het Rekencentrum. Vervolgens 

zal in deel IIB worden ingezoomd op de ontstaansgeschiedenis van het 

Rekencentrum, waarbij zal worden gekeken naar het programma, de 

ontwerpkeuzes en de relatie van het object tot de overige TH-gebouwen.

Deel II - Ontstaansgeschiedenis



a



Deel IIa - Ontstaansgeschiedenis Campus

De campus van de Technische Universiteit Eindhoven heeft een bijzondere 

ontstaansgeschiedenis. Over een periode van vijfendertig jaar (1954-1989) is 

het complex door hetzelfde architectenbureau OD205 vormgegeven. Vanaf 

de initiatieffase begin jaren vijftig tot in de derde bouwfase was architect S.J. 

van Embden (1904-2000) betrokken bij de ontwikkeling van het campusterrein. 

Mede hierdoor is het complex exemplarisch voor een consistent en consequent 

doorgevoerde stedenbouwkundige en architectonische visie.8 De locatiekeuze 

voor het Dommeldal dat ondanks de centrale ligging in Eindhoven tot na de 

oorlog nagenoeg onbebouwd was gebleven, maakte de realisatie van een 

groene campus in het centrum van Eindhoven tot een uniek gebouwencomplex: 

een ‘inner-city’ campus met ‘outer-city’ kwaliteiten.9
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[2.1]   Een tweede Technische Hogeschool

Als gevolg van de toenemende industrialisatie van Nederland ontstond er na de 

tweede wereldoorlog een tekort aan technici. Al in 1946 gingen de eerste stemmen 

op voor een tweede Technische Hogeschool. De lobby die Eindhoven startte om 

het nieuw op te richten instituut binnen te halen, was succesvol. De aanwezigheid 

van grote industriële ondernemingen als Philips en DAF, evenals de politieke wens 

om het aantal hoger opgeleiden in zuidelijk Nederland te bevorderen, bleken in het 

voordeel van Eindhoven te zijn. In juli 1953 keurde de Eerste Kamer het voorstel voor 

de oprichting van een tweede Technische Hogeschool in Eindhoven goed. Als blijk van 

waardering voor deze keuze stelde de Gemeente Eindhoven in september 1953 een 

terrein van 40 ha ter beschikking, gelegen ten noorden van de spoorlijn naar Venlo. Een 

jaar later, in 1954, kreeg architect Van Embden officieel opdracht tot het ontwerpen 

van de Technische Hogeschool Eindhoven. In september 1957 opende koningin Juliana 

de nieuwe hogeschool in de tijdelijke huisvesting op de zolder van het Gymnasium 

Augustinianum, terwijl de ontwikkeling van de plannen voor de definitieve huisvesting 

in het Dommeldal reeds in volle gang waren. 

[2.2]   Een organische campus

De architectuur en stedenbouw van de TU/e zijn bijzonder omdat het een 

ensemble betreft waaraan hetzelfde architectenbureau langere tijd vormgaf. 

Architect Van Embden kreeg in Eindhoven de kans om zijn denkbeelden over 

een periode van dertig jaar te realiseren.  Door vanaf het begin een aantal steeds 

geldende uitgangspunten te formuleren, slaagde Van Embden erin om tot tot 

“één samenhangend en geconcentreerd plan, waarin een intensief samenspel der 

wetenschappelijke afdelingen onderling ten zeerste wordt begunstigd”10 te komen. 

Essentieel voor de campus is de samenhang van groot naar klein, van het landschap 

via de stedenbouwkundige structuur, de aangelegde buitenruimte, het systeem van 

verbindingen tussen de gebouwen naar de architectuur en het interieur.11

Van Embden’s streven naar een synthese van landschap, bebouwing en infrastructuur 

is te herleiden tot de invloed van de toen met name buiten de Randstad 

toonaangevende organische stedenbouw van Verhagen c.s., waarmee Van Embden 

al in zijn Delftse studietijd in contact kwam.12 Deze stedenbouwtraditie, ontstaan in 

7. De officiële benaming in de eerste fase was Transitorium-

Rekencentrum. Gemakshalve wordt in deel II de benaming 

Rekencentrum aangehouden. Na de opheffing van het 

Rekencentrum kreeg het gebouw een andere naam: Laplace. 

In deel III, dat de huidige situatie beschrijft, wordt daarom de 

naam Laplace gebruikt.

8. Het ontstaan van de TU/e campus is uitgebreid 

omschreven in het document: P. Meurs, M. Steenhuis, 

Technische Universiteit Eindhoven; Cultuurhistorische 

verkenning campus, Urban Fabric en Steenhuis 

stedenbouw/landschap, Schiedam, 2009. Zie ook: E. 

Gramsbergen, Integrating the campus and the city. 

OverHolland, [S.l.] 2018, pp. 7-28. DOI: https://doi.org/10.7480/

overholland.2017.18-19.2436

9. Quadrat, Landschapsplan TU/e Science Park, maart 2011 

at https://pure.tue.nl/ws/files/3744733/726992340727651.pdf 

[20/11/2018]

10. S.J. van Embden, “Aantekeningen van de architect. Ir. 

S.J. van Embden bij de bouwplannen voor de Technische 

Hogeschool te Eindhoven”, Bouw 1957, p. 259

11. G. Adriaansens, op.cit. [noot 4]

12.M. Steenhuis, Stedenbouw in het landschap: Pieter 

Verhagen (1882-1950), Rotterdam 2007, pp. 14-27

J. van Geest, S. J. van Embden [monografieën van 

Nederlandse stedenbouwkundigen], Rotterdam 1996, p. 10 

e.v., p. 16

J. van Geest, Jos Klijnen, Rotterdam 1999 [monografieën 

van Nederlandse stedenbouwkundigen], pp. 16-26, 70-71
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Duitsland in het begin van de twintigste eeuw, had als belangrijkste uitgangspunt de 

verwevenheid van landschap, bebouwing en infrastructuur .13 De organische stad werd 

gekenmerkt door een samenhangend stadsbeeld met compacte hoogbouw in het 

centrum en een naar de stadsranden aflopende bouwmassa, doorsneden door “groene 

wiggen”, vanuit het landschap naar het centrum toelopende groenstroken, vaak met 

een landschappelijke aanleiding zoals een waterloop, die het stadscentrum met het 

omringende landschap verbonden. Het streven naar synthese had zeker in Nederland 

ideologische wortels in idealistisch gemeenschapsideaal (of dit nu katholiek of 

socialistisch geïnspireerd was). 

Deze organische traditie bepaalde in de vorm van het uitbreidingsplan van Kuiper 

(van het bureau van Verhagen) ook de context van Van Embden’s campusplan. Het 

campusterrein lag in een door Kuiper ontworpen groene wig langs de Dommel. Van 

Embden, die voortdurend met Kuiper overlegde, wilde hierbij aansluiten door “…een 

zodanige totaal-aanleg […], dat de gebouwen komen te liggen aan en in een Dommel-

park”14, zodat het campusterrein in direct contact kwam met het stadscentrum.

Van Embden werd bij zijn campusontwerp wel gedwongen tot een herinterpretatie 

van het organische principe, door de dwingende eisen van optimale flexibiliteit, 

economisch ruimtegebruik en een efficiënte en rationele bouwwijze.15 De gesloten 

organische ruimte-opvatting moest als het ware verruimd en gerationaliseerd 

worden. De belangrijkste stap daarbij was de introductie van een modulair 

grid als onderlegger voor infrastructuur en architectuur.16 Het karakter van het 

campusontwerp werd echter bepaald door de organische manier waarop Van Embden 

het grid interpreteerde. Hij hoopte door een flexibele ruimtelijke organisatie binnen de 

gebouwen de wisselende ruimtevraag op te vangen om zo de hiërarchische schikking 

van de bouwvolumes van laag naar hoog te kunnen handhaven.17 Die hiërarchie 

werd ondersteund door een klassieke groene infrastructurele typologie van dreef 

(“centraal, de gehele aanleg bepalend motief”)-straat-plein/park-tuin.18 Zo probeerde 

Van Embden ondanks de stormachtige ontwikkelingen en de vereiste flexibiliteit toch 

via de groenstructuur een meer besloten, organisch ruimtebeeld te creëren. Daarbij 

fungeerde de dreef De Zaale als groene wig die de landschapszone langs de oostrand 

van de campus met het eerste en later ook het tweede centrum verbond.

Door landschap, bebouwing en infrastructuur niet volgens CIAM-recept functioneel 

13. H. Frank, Fritz Schumacher. Reformkultur und Moderne, 

Berlijn / Stuttgart 1997, pp. 24-26, 133-135, 152

M. Steenhuis, [op.cit. noot 5], pp. 14-27

K. Bosma, Ruimte voor een nieuwe tijd, Rotterdam 1993, 

pp. 161-166 

14. S.J. van Embden, op.cit. [noot 10], p. 258

15. Van Embden zocht na de oorlog een “derde weg”, 

tussen het harde productiefunctionalisme en meer 

traditionalistische opvattingen. Hij deelde die positie o.a. met 

J.F. Berghoef, ook oud-leerling van Molière, met wie hij voor 

de oorlog samenwerkte. Zie Van Geest [op. cit. noot 5], p. 68 

en S.J. van Embden, Vorm, Delft 1964 (inaugurele rede)

16. S.J. van Embden, op.cit. [noot 10], p. 259

17. Idem, p.259

18. Rapport terreinafwerking Eerste bouwronde TH 

Eindhoven (september 1964), geciteerd in: Meurs et al., op.  

cit. [noot 2], p. 41
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te scheiden maar ze op een subtiele manier met elkaar te verweven bereikte hij een 

dynamische synthese van open en gesloten ruimtes. 

[2.3]   Ontwerpuitgangspunten

Primair uitgangspunt voor het campusplan was volgens Van Embden het 

centraliseren en ontmoeten door middel van een compacte organisatie, geheel 

volgens de organische gemeenschapsideologie. Aanleiding was de wens een 

hechte scholengemeenschap te creëren door het contact tussen de verschillende 

disciplines te stimuleren. Daarnaast werd gestreefd naar een zo economisch 

mogelijk gebruik van het bouwterrein. Het karakteristieke loopbruggensysteem en 

de hoogbouw zijn de belangrijkste ruimtelijke consequenties van dit uitgangspunt. 

Het loopbruggensysteem moet overigens niet geïnterpreteerd worden als 

functionalistisch gescheiden verkeerssysteem, maar als organisch verbindend 

element, gericht op gemeenschapsvorming.19 De bruggen verbonden namelijk de 

gemeenschappelijke ruimtes van alle gebouwen, die daartoe altijd op de eerste etage 

werden geconcentreerd. 

Een tweede belangrijk uitgangspunt was de flexibiliteit van het complex met als doel 

veranderingen, verhuizingen en uitbreidingen in de toekomst mogelijk te maken. 

Zowel binnen het gebouw als op stedenbouwkundig niveau werd daarom zoveel 

mogelijk gewerkt met stramien- en standaardmaten, met als uitgangspunt de TH-

standaardmoduul van 1,24 m. Dat deze moduulmaat uitsluitend functionele betekenis 

had blijkt uit het feit dat hij overeenkomt met de maat van een standaard Philips 

tl-armatuur uit die tijd.20 Ook werd het principe van de alzijdigheid geïntroduceerd. 

Gebouwen moesten vrij in de ruimte staan, zonder specifieke voorzijde, zodat 

uitbreidingen naar alle zijden mogelijk bleven. 

Een derde uitgangspunt vormde de toepassing van een zo goedkoop mogelijke en 

rationele bouwwijze. Dit resulteerde in een ver doorgevoerde standaardisatie en 

normalisatie van bouwkundige onderdelen. Voorafgaand aan het ontwerp verdeelde 

Van Embden de ruimtevraag in vier verschillende categorieën: stapelbare algemene 

laboratoria en instructiezalen, stapelbare kantoor- en vergaderruimten; hallen voor 

niet-stapelbare onderzoeksfuncties en gebouwen voor bijzondere functies zoals 

collegezalen. Aan de hand daarvan werd een keuze gemaakt uit een zeer beperkte 

19. J. van Geest, op.cit. [noot 12], p. 16

20. De eigenlijke standaardmoduulmaat is overigens een 

kwart hiervan, 31 cm., overeenkomend met de maat van 

een destijds gangbare systeemplafondtegel, die ook bij de 

TH werd toegepast. Informatie van Martien Jansen, in de 

jaren negentig werkzaam bij OD 205, aangehaald in http://

www.tuencyclopedie.nl/index.php?title=Embden,_S.J._van 

[28/11/2018]
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typologie: hoogbouw, laagbouw of laagbouwhallen of een combinatie daarvan. 

Bovendien werden draagstructuur en inbouw gescheiden. Gebouwen werden 

uitgevoerd als staal- of betonskelet met niet-dragende vliesgevels. 

De uitgangspunten waren bepalend bij de totstandkoming van het 

gebouwenensemble en relevant voor de keuzes van positionering, gebouwtype, 

plattegrond en materialisering van het totale complex. Ze leidden als vanzelf naar een 

door Van Embden ook bewust nagestreefde zakelijke, “fabrieksachtige” uitstraling, die 

de studenten het best zou voorbereiden op hun toekomstige werkomgeving.

[2.4]   Ruimtevraag 

Bij de planning van de campus verdeelde Van Embden het Dommeldal van noord naar 

zuid in drie zones conform de drie te onderscheiden afdelingen. Deze zones waren 

bestemd voor: 

- in het noorden Elektrotechniek, zo ver mogelijk van het spoor in verband met 

trillingen en mogelijke storingen van de meetapparatuur;  

- in het zuiden Scheikunde;  

-in het midden Werktuigbouwkunde omdat deze afdeling de meeste onderlinge 

relaties zou hebben met zowel Elektrotechniek als Scheikunde. 

Vanuit die indeling werd een eerste stedenbouwkundig plan bedacht met het 

zwaartepunt van het gebouwencomplex gesitueerd in de zuidwesthoek van het 

terrein. In de allereerste plannen voor de Technische Hogeschool vormde het 

Hoofdgebouw het enige hoge element binnen de ontworpen structuur van het 

gebouwencomplex. Een ontwerp voor de campus uit september 1956 toont een enkel, 

centraal gelegen hoog gebouw met daaromheen verschillende lage hallen. Het 

centrale hoge gebouw zou naast collectieve voorzieningen als bibliotheek en kantine, 

onderdak bieden aan de afdeling Algemene Wetenschappen en als ‘doorgangshuis’ 

functioneren voor de afdeling Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Scheikunde. In 

een later stadium zouden deze afdelingen naar de hoogbouw in hun eigen terreinzone 

verhuizen.

In februari 1957, zes maanden voor de opening van het eerste collegejaar presenteerde 
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21. Voor het schetsplan zie R.D. Bleeker, “Technische 

Hoogeschool te Eindhoven”, Bouw 1975. p. 257 en S.J. van 

Embden, op.cit. [noot 10]

22. Na vijf kalenderjaren. 

23. Samenvatting Herziene Programma van Eisen, juni 1958 

– Archief TU/e.

Van Embden zijn eerste schetsplan voor de Technische Hogeschool Eindhoven aan 

de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen.21 Aanvankelijk was de opgave 

een hogeschool te ontwerpen voor 1000 studenten: 400 voor Werktuigbouwkunde, 

300 voor Elektrotechniek en 300 voor Scheikunde. Het was duidelijk dat met de 

beoogde industrialisatie van Nederland het gewenste aantal ingenieurs in de 

toekomst sterk zou groeien. De plannen waren daarom vanaf het begin op groei 

berekend. Zo voorzag het ‘Programma van Eisen’ uit februari 1957 in een schetsplan 

en een begroting voor zowel 1000 als 2000 studenten.22 Bijna onmiddellijk bleken de 

ruimten voor de afdeling Scheikunde vanwege noodzakelijke installatietechnische 

voorzieningen het universele gebruik van het Hoofdgebouw in gevaar te brengen. Op 

grond hiervan werd de oorspronkelijke opzet van het gebouwencomplex uit 1956 (een 

hoog gebouw omringd door lage hallen) in het schetsplan van 1957 aangepast met 

hoogbouw voor Scheikunde ten zuiden van het Hoofdgebouw. Het plan voorzag tevens 

in een toekomstige uitbreiding voor Elektrotechniek in de noordelijke zone. Toen 

bleek dat de eerste inschrijvingen van studenten aan de hogeschool in september 

1957 de prognoses ruim hadden overschreden (er moest eerder rekening worden 

gehouden met 1800 studenten in het studiejaar 1963/1964 in plaats van 1000), moest 

het tijdschema voor realisatie van de diverse gebouwen worden herzien. Dit werd 

vastgelegd in het ‘Herziene Programma van Eisen’ van juni 1958.23 Uiteindelijk werd 

niet Scheikunde maar de hoogbouw voor Elektrotechniek (1960-1963) gelijktijdig met 

het Hoofdgebouw (1959-1963) gerealiseerd. De hoogbouw voor Scheikunde kwam 

twee jaar later in 1965 gereed. Door de vervroegde hoogbouw van Elektrotechniek 

en Scheikunde veranderden de stedenbouwkundige verhoudingen op de campus. 

Het Hoofdgebouw, dat aanvankelijk gedacht was als het centrale dominerende 

element op de campus, veranderde tot verbindende schakel tussen twee flankerende, 

hoogbouwschijven. De nadruk kwam hierdoor te liggen op de totaliteit van het 

ensemble van drie hoogbouwstructuren. Als gevolg hiervan ontstond er een sterke 

noord-zuid as binnen het complex, die door de diagonale gezichtshoek vanaf de 

hoofdentree in de zuidwesthoek een sterke ruimtelijke dynamiek kreeg. 

De poging om de verschillende hoogbouwcomplexen in dynamisch verband met 

elkaar en met hun omgeving te brengen doet denken aan de vroege Team X 

stedenbouw, met name aan Bakema’s tweede plan voor Alexanderpolder (1956), dat 
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een landschappelijke en sculpturale dimensie introduceerde. 

[2.5]   Tweede bouwronde

Al tijdens de bouw bleek door de steeds grotere aantallen studenten en een 

aantal nieuwe studierichtingen uitbreiding noodzakelijk. Al in 1964 werd met 

de voorbereidingen begonnen, zodat eerste en tweede bouwronde naadloos 

in elkaar konden overgaan. Er moest nieuwbouw komen voor de nieuwe 

studierichtingen Technische Natuurkunde, Bouwkunde en Bedrijfskunde. Daarnaast 

had Werktuigbouwkunde, grotendeels gehuisvest in het Hoofdgebouw, ernstig 

ruimtegebrek. Dat gold ook voor de snelgroeiende onderafdeling Wiskunde en het 

bijbehorende Rekencentrum.

De door Van Embden nagestreefde driedeling bleek door voortdurende 

organisatorische verschuivingen niet langer haalbaar. Besloten werd tot uitbreiding 

rond een nieuw, tweede centrum, omdat anders de afstand tot de basisvoorzieningen 

te groot zou worden. 

Al in 1960 had Van Embden het wegengrid voor een oostelijke uitbreiding geschetst 

met De Zaale als belangrijkste verbindingsas tussen eerste en tweede bouwronde. 

Het nieuwe centrum zou gesitueerd worden rond de kruising tussen De Zaale en een 

geplande rondweg. 

[2.6]   Continuïteit en ontwikkeling

De permanente bemoeienis van OD205 zorgde voor continuïteit: de 

stedenbouwkundige en architectonische principes van de eerste bouwronde bleven 

gehandhaafd. De stedenbouwkundige aansluiting tussen de eerste en tweede 

bouwronde kwam op maaiveld tot stand door de verdere aaneenschakeling van 

stedelijke ruimtes variërend in grootte, functie en sfeer; op het eerste niveau 

door uitbreiding van het loopbruggenstelsel. De loopbruggen verbonden zowel de 

bebouwing uit de eerste en tweede bouwronde, als de gebouwen van de bouwrondes 

onderling. 

Toch kreeg de architectuur een ander, minder zakelijk-abstract en meer 

gebruikersgericht karakter, overeenkomstig de tijdgeest met de opkomst van de 

“protestgeneratie”. Van Embden spreekt in dit verband zelf van een “vermenselijking” 

2.6
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en een “vriendelijker gebaar naar bewoners en buitenruimte”.24 De vormgeving van 

de tweede bouwronde kan getypeerd worden als een mengvorm van structuralisme 

en brutalisme, zoals die onder andere door Team X gehanteerd werd.25 Brutalisme 

verwijst naar het onopgesmukte gebruik van glas, staal en beton, meestal koud tegen 

elkaar gezet, en de nadrukkelijk in het zicht gelaten betonconstructie, die zorgt voor 

een nieuwe plastiek in de gevels. De structuralistische tendens blijkt uit de aandacht 

voor de menselijke maat en het welbevinden van gebruiker door het verweven van 

gebouw en openbare ruimte via overgangszones als balkons, patio’s, galerijen en 

terrassen met beplanting.

Bij de tendens naar meer gebruikersgerichtheid hoorde ook een uitbreiding van de 

beperkte gebouwtypologie van hoogbouw en hallen. Naast de algemene verdeling in 

stapelbaar en niet-stapelbaar kwam er meer functionele specificiteit en ruimtelijke 

diversiteit in de vorm van middelhoogbouw, kamgebouwen en paviljoens. Ook werden 

ruimtes van uiteenlopende dimensies in één bouwvolume gecombineerd. 

Bijschriften afbeeldingen
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Deel IIb - Ontstaansgeschiedenis Rekencentrum

Het tweede centrum moest net als het eerste geprogrammeerd worden met basiswetenschappen en 

algemene faciliteiten. De onderafdeling Wiskunde was de enige basiswetenschap die nieuwe huisvesting 

zou krijgen, dus situering in het centrum lag voor de hand. Daar kwam bij dat ook het in 1965 opgerichte 

Rekencentrum, de razendsnel in omvang en betekenis toenemende automatiseringsafdeling van de 

TH, bij Wiskunde was ondergebracht.26 Er ontstonden al snel plannen voor een eigen gebouw voor het 

Rekencentrum, in de directe nabijheid van Wiskunde en Elektrotechniek, waarmee nauwe functionele 

relaties bestonden.

OD 205 benadrukte vanaf het begin het stedenbouwkundig belang van het Rekencentrum, met zijn bij 

uitstek centrale functie, als het “eerste onderdeel van een tweede centrum”, dat de kern zou gaan vormen 

van de tweede bouwronde.27 Maar primair was de nabijheid van Elektrotechniek en Wiskunde, de twee 

afdelingen die de meest directe relaties met het Rekencentrum hadden. 
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26. Geschiedenis Rekencentrum grotendeels ontleend aan: 

F. Schurer, “Het Rekencentrum” in M. Bakker, G. van Hooff, 

Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven 1956-

1991, Eindhoven 1991, pp. 91-103 at https://pure.tue.nl/ws/

portalfiles/portal/2445683/Metis199773.pdf  [13-11-2018]

27. J.L.C. Choisy, “Rekencentrum en Transitorium der TH te 

Eindhoven”, Bouw 3(19-1-1974)1, p. 64

28. M. van Looijen, De computer en route, Zaltbommel 2017, 

p. 151 e.v.

G. Alberts, B. van Vlijmen, Computerpioniers. Het begin van 

het digitale tijdperk in Nederland, Amsterdam 2017, p. 21 e.v.

29. OD 205, Programma van Eisen voor het Rekencentrum 

van de Technische Hogeschool / Bijlage, 10 oktober 1969, 

archief TUe BTD, inv.nr. 1856/5412 (doos 8300, nr. n1)

[2.7] Het rekencentrum: een nieuwe typologie

Het Rekencentrum is een relatief nieuwe typologie.28 Vanaf het begin van de Tweede 

Wereldoorlog ontstond grote belangstelling voor toegepast wiskundig onderzoek. 

Daardoor maakten ook elektronische rekenmachines een snelle ontwikkeling door, 

waarbij Engeland en de Verenigde Staten vooropliepen. De eerste IBM-computer 

kwam in 1953 op de markt. In Nederland werd de eerste computer in 1952 door TNO 

aangeschaft, in 1953 volgde Shell. In 1955 telde Nederland 9 computers, in 1960 37, in 

1963 227 en in 1967, bij aanvang van het ontwerpproces voor het nieuwe Rekencentrum 

van de TH, 742. 

In de jaren vijftig waren het vooral onderzoekslaboratoria, een aantal universiteiten 

(met name de natuurwetenschappelijke en wiskundefaculteiten) en enkele 

grote bedrijven (Philips, Shell, PTT) die computerafdelingen opzetten. Vanaf 1960 

nam de bedrijfsmatige toepassing snel toe door de opkomst van administratieve 

automatisering. Toch bleven computers tot het midden van de jaren zeventig groot, 

complex en kostbaar in aanschaf en exploitatie. Het waren grote stand-alone 

mainframes, die alleen bediend en (aanvankelijk via ponsbanden) geprogrammeerd 

konden worden door gespecialiseerde operators en programmeurs. Een goed 

voorbeeld van wat hier aan fysieke randvoorwaarden mee gemoeid was zijn de 

vier computers van het Eindhovense Rekencentrum in 1968 (dus exclusief de vaak 

omvangrijke randapparatuur): grondvlak gemiddeld 70x200 cm, gewicht ca. 1700 kg, 

gewicht trommelgeheugen 2500 kg bij een grondvlak van 120x250 cm.29 Vanaf 1965 

konden bezoekers op eigen gebruikersterminals werken, maar pas vanaf het midden 

van de jaren zeventig zorgden netwerken en later nog de opkomst van de pc voor 

decentralisatie. 

Ruimtelijk emancipeerden computerafdelingen al snel van enkele restruimtes in 

de souterrains van onderzoekslaboratoria tot complete rekencentra in speciale 

gebouwen. Minimale ruimtevereisten waren een streng geconditioneerde 

computerzaal (trillingsvrij en liefst zelfs met overdruk tegen stof), ruimtes voor 

technische installaties en randapparatuur, kantoorruimtes voor bedienend en 

ondersteunend personeel en een publieksruimte met een balie of terminals. 

Flexibliteit was een vereiste want de ontwikkelingen gingen razendsnel. De computer 

werd van wetenschappelijk onderzoeksinstrument steeds meer het zenuwcentrum 
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van de organisatie. Philips opende in 1960 een rekencentrum aan de Zeemanstraat in 

Eindhoven, bestaand uit een laagbouwgedeelte voor technische installaties met een 

gekoppelde kantoortoren.30 Hier werkten 300 mensen, waarvan er maar 20 als operator 

de computers mochten bedienen. 

Voor het wetenschappelijke onderwijs zag de overheid de noodzaak van landelijke 

coördinatie. In 1966 werd de Commissie Reken- en Informatieverwerkende 

Apparatuur Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek (CRIVA) ingesteld. Een CRIVA-

inventarisatie in 1966 toonde aan dat alle universiteiten en hogescholen in Nederland 

over minsten één computer beschikten, waarbij de investeringskosten uiteenliepen 

van één tot zes miljoen gulden.31 Om de kostbare apparatuur zo efficiënt mogelijk 

te benutten, maar ook uit prestigeoverwegingen, stichtten de universiteiten en 

hogescholen tussen 1965 en 1970 vrijwel allemaal eigen rekencentra (pas in de jaren 

zeventig werd het mogelijk netwerken te koppelen), al waren eigen gebouwen nog 

zeldzaam. 

Een dergelijk centrum was een prestigeobject, zeker ook voor universiteiten. 

Groningen was een vroeg en typisch voorbeeld.32 Een eerste computer werd in 1958 

geplaatst in de kelder van het Mathematisch Instituut aan het Reitdiep. In 1964 werd 

het eerste zelfstandige universitaire rekencentrum geopend, ondergebracht in een 

verbouwde textielfabriek aan de grote Appelstraat, naast het laboratorium voor 

Technische Scheikunde. De totale kosten waren 3,3 miljoen gulden. Het centrum met 

17 personeelsleden had een centrale computer en een aantal gebruikersterminals; 

toen een nieuwigheid. Al snel was het te klein en in 1972 verhuisde men naar het 

nieuwe Paddepoelcomplex. In datzelfde jaar openden zowel de TH Twente als de TH 

Eindhoven nieuwe gebouwen voor hun rekencentra; allebei paviljoenachtige laagbouw, 

ingepast in een groene campus.

[2.8] Een TH Rekencentrum33

De TU Eindhoven kon natuurlijk niet achterblijven. In oktober 1960 werd gestart met 

een opleiding tot wiskundig ingenieur, tijdelijk gehuisvest in het Hoofdgebouw. In juni 

1961 nam de “onderafdeling der Wiskunde” zijn eerste digitale computer in gebruik, 

een IBM 1620. Omdat al snel meer diensten en afdelingen van de TH gebruik wilden 

maken van de nieuwe computerfaciliteiten werd in 1965 een Rekencentrum opgericht, 

30. H.T. de Beer, Computers en Philips, Amsterdam 2008, 

z.p. at https://heerdebeer.org/History/ComputerPioneers/

De_bouw_en_het_gebruik_van_computers_bij_Philips.html 

[24-11-2018]

31. T. van Helvoort, Een verborgen revolutie. De 

computerisering van de Rijksuniversiteit Groningen, 

Groningen / Hilversum 2012, p. 105

32. Idem, p. 58

 

33. F. Schurer, op.cit. [noot 26]
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omschreven als een instituut voor onderwijs en onderzoek binnen de TH Eindhoven. 

Het werd voorlopig gehuisvest op de tiende etage van het Hoofdgebouw; al snel 

kwamen daar de achtste en elfde etages bij. Het was een aparte beheerseenheid 

binnen de onderafdeling Wiskunde, aangestuurd door een Rekenraad. In 1966 werd 

een tweede computer aangekocht; een ELX8 van het Nederlandse Electrologica. 

De dienstverlening werd uitgebreid naar bibliotheek en administratie. In 1967 waren 

er al twintig personeelsleden (tegenover 100 bij de onderafdeling).34 Bij de CRIVA-

inventarisatie in 1966 bleek de TH Eindhoven met drie computers en een totale 

investering van vier miljoen al een hoge middenmoter. Toen vervolgens bleek dat ook 

Elektrotechniek een computer had aangeschaft besefte het TH-bestuur dat centrale 

coördinatie nodig was. 

In augustus 1968 werd een commissie “Rekenautomaten” (TAU) ingesteld, met de 

subcommissies “Bouw Rekencentrum” en “Inventarisering Rekenbehoefte”, die 

moest adviseren over toekomstige ontwikkelingen. Men voorzag voor de komende 

vijf jaar een verzevenvoudiging van de rekenbehoefte. Geadviseerd werd een zeer 

geavanceerde Burroughs B6700 computer aan te schaffen. Een dergelijke computer 

paste niet in het Hoofdgebouw, dus werd de bouw van een nieuw rekencentrum 

aanbevolen, centraal gelegen, zo dicht mogelijk bij geplande nieuwbouw voor 

Elektrotechniek en Wiskunde. 

Al op 1 april 1969 ging het College van Curatoren akkoord met het voorstel voor de 

bouw van een nieuw Transitorium Wiskunde / Rekencentrum onder voorbehoud van 

voldoende ruimte op de begroting. Op 25 september 1969 werd ook de aanschaf van 

de nieuwe supercomputer goedgekeurd door het College. Ministeriële toestemming 

kwam in september 1970, met als voorwaarde dat de extra capaciteit ook aan 

regionale onderwijsinstellingen ten goede zou komen.

Op 4 december 1969 werd tenslotte besloten dat het Rekencentrum een zelfstandige 

beheerseenheid binnen de TH zou worden, een besluit dat overigens pas op 1 januari 

1971 uitgevoerd werd. Als taken werden geformuleerd:

- het verwerken van rekenopdrachten voor alle afdelingen van de TH met behulp 

van voor algemeen gebruik bestemde computers, inclusief onderhoud en zorg 

daarvoor.

- het al dan niet op verzoek medewerking verlenen aan onderzoek van 

34. W. Peremans, “De faculteit Wiskunde en Informatica” 

in M. Bakker, G. van Hooff, Gedenkboek Technische 

Universiteit Eindhoven 1956-1991, Eindhoven 1991, p. 149 

at https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/102245714/

GedenkBoek35jaarTUe.pdf [14/11/2018]
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andere TH-afdelingen op het gebied van rekenen, informatieverwerking en 

programmatuurconstructie.

- het betrekken van verwante afdelingen binnen de TH bij analyse en oplossing van 

problemen bij de uitvoering van eerdergenoemde taken.

Daarmee werd het rekencentrum dus een “interafdelingslaboratorium”, een 

centrale faciliteit met educatieve, operationele en onderzoekstaken. Directeur en 

personeel kregen de status van wetenschappelijk personeel. 

[2.9] Een eigen gebouw

Door de snelle groei van de TH besloot men direct na afsluiting van de eerste 

bouwronde in 1967 te beginnen met een tweede bouwronde. Daarin zou ook 

ruimte gecreëerd worden voor de nieuwe onderafdeling Wiskunde en het 

bijbehorende Rekencentrum, die tijdelijk ondergebracht waren in het Hoofdgebouw. 

Vanwege de voortdurende snelle groei en de vele veranderingen moest voor alle 

nieuwbouwprojecten uitgegaan worden van een prognose voor 1980.

In 1967 werd begonnen met de voorbereiding van nieuwbouw voor de onderafdeling 

Wiskunde. Een werkgroep met drie vertegenwoordigers van de onderafdeling (G. 

Veltkamp namens Numerieke Wiskunde, J. Benders namens Operations research, G. 

Morselt als hoofd Rekencentrum), ir. J.J. Kalkhoven van de Bouwtechnische Dienst 

en Choisy en Van Embden van OD 205 deed een eerste verkenning naar de specifieke 

ruimtebehoefte.35 Omdat het Rekencentrum nog onderdeel was van de onderafdeling 

Wiskunde was het uitgangspunt een gezamenlijk gebouw. Het kreeg wel speciale 

aandacht want de hele TH had een enorme behoefte aan meer rekencapaciteit, 

niet alleen voor onderwijs en onderzoek, maar ook voor administratieve doeleinden. 

Bovendien waren voor automatisering ruime overheidssubsidies beschikbaar. Het 

ministerie had in september 1970 de aankoop van de nieuwe Burroughs geaccordeerd. 

De machine zou in de loop van 1972 geleverd kunnen worden, dus dan zou er een nieuw 

rekencentrum moeten staan.

Voor technische expertise werd een beroep gedaan op Philips, dat immers net zelf een 

rekencentrum had geopend.36

Begin januari 1968 bracht de werkgroep verslag uit in de vorm van een globale 

wensenlijst.37 Uitgangspunt was één gebouw voor wiskunde als huisvesting voor de 

35. OD 205, Programma van Eisen voor het Rekencentrum 

van de Technische Hogeschool, 10 oktober 1969, p. 3 archief 

TUe BTD, inv.nr. 1856/5412 (doos 8300, nr. n1)

36. W. van der Ham / I.S.A.P. Services (onderdeel Philips), 

rapport Site preparation – Physical planning, 16/11/1967, HNI, 

archief ODEE, inv.nr. d1706

37. Voorbereiding Bouwplannen Onderafdeling der Wiskunde. 

Verslag besprekingen 21/12/1967 en 18/1/1968, 29 januari 1968. 

HNI archief ODEE inv.nr. d1706
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38. Rapport aan de TH-commissie Rekenautomaten van de 

door de subcommissie bereikte conclusies, 23 december 

1968, HNI archief ODEE, inv.nr. d1706

drie functies van de wiskunde-afdeling: algemeen wiskunde-onderwijs voor de hele 

TH, de opleiding tot wiskundig ingenieur en wiskundige service met computers voor de 

hele TH. Nadrukkelijk werd gesteld dat de samenhang tussen de taken zo sterk was 

dat het gebouw als een eenheid moest worden beschouwd en opgezet, al had elke 

functie specifieke ruimte-eisen. 

Het rekencentrum moest berekend zijn op 120 personeelsleden en 6 computers. De 

computerruimtes moesten wegens trillingsgevoeligheid op de begane grond liggen, 

met installaties (300 m2) en papieropslagruimte (400 m2) in een kelder. Benodigd 

waren een hal op de begane grond met 1200 m2 geconditioneerde computerruimte, 

1300 m2 serviceruimte (waarvan 1000 m2 geconditioneerd), en 2400 m2 kabinetten (120 

x 20 m2); totaal ca. 5600 m2. Voor het totale wiskunde-gedeelte werd 7500 m2 begroot. 

Toen in augustus 1968 de TAU-subcommissie “Bouw Rekencentrum” werd ingesteld 

was van één Wiskundegebouw al geen sprake meer. Enkele maanden eerder was 

immers het principebesluit genomen om het Rekencentrum te verzelfstandigen. De 

commissie kreeg de opdracht te onderzoeken wat de invloed van de toekomstplannen 

van de afdelingen Elektrotechniek en Wiskunde en van de administratieve afdelingen 

op de bouw van het Rekencentrum zou zijn. De conclusies in haar eindrapport 

van 23 december 1968 waren helder.38 Uit efficiëncy-overwegingen was centrale 

coördinatie van automatisering door een rekencentrum noodzakelijk. De aanschaf 

van nieuwe rekenapparatuur maakte de bouw van een nieuw rekencentrum-gebouw 

nodig, centraal op het TH-terrein. Door de nauwe relaties met Wiskunde (met name 

Numerieke Wiskunde en Operations Research) en Elektrotechniek (Telecommunicatie, 

Meten en Regelen en Analoge Rekenmachines) moest het Rekencentrum in de directe 

nabijheid van deze afdelingen liggen en voldoende onderwijs- en instructieruimte 

bieden. Hoewel financiële beperkingen het onmogelijk maakten al deze plannen 

gelijktijdig te realiseren moesten ze wel ”als één geheel aan de orde gesteld worden”. 

Elektrotechniek had al concrete uitbreidingsplannen ten oosten van het bestaande 

gebouw en wilde graag aansluiten bij het Rekencentrum. Wiskunde wilde nieuwbouw 

direct naast het Rekencentrum, met gezamenlijke voorzieningen als studiezalen, een 

kantine en een bibliotheek. Men wilde ook graag een laag onderwijsruimtes direct 

boven de computerzaal. De ruimtebehoeftes waren al weer fors opgeschroefd: het 

Rekencentrum vroeg 7000 m2 , Wiskunde 11000 m2. 
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[2.10] Programma van eisen 

Op 16 januari 1969 verzocht het Bouwbureau vanwege de dringende ruimtenood met 

spoed om een schetsontwerp.39 Na enige discussie besloot men dat het één gebouw 

moest zijn, dat aanvankelijk als transitorium kon dienen, met zowel hallen als kamers 

voor diverse doelen, maar dat “erop gericht” moest zijn uiteindelijk het Rekencentrum 

te huisvesten. Uiteindelijk zouden dan bij plaatsing van zes computers een aantal 

kabinetten in het naastgelegen wiskundegebouw ondergebracht worden.

Op verzoek van Wiskunde werd opnieuw een werkgroep ingesteld met vier leden van 

het TH Bouwbureau en twee van het Rekencentrum, die een definitief programma van 

eisen voor het Rekencentrum moest opstellen.40 Ze werden daarbij geassisteerd door 

projectarchitecten T.P. van der Zanden en R. Ouendag van OD 205. Er werden excursies 

gemaakt naar vijf bestaande rekencentra: TH Aken, Kernforschungsinstitut Julich 

(beide Duitsland), Shell Benelux Computing Centre Den Haag, Wiskundige Dienst TH 

Delft, KU Nijmegen en Nationale Nederlanden Rotterdam.

Choisy presenteerde op 27 februari de eerste schetsen van een gebouw dat eerst 

transitorium en dan rekencentrum kon zijn.41 Het was een laagbouwcomplex, 

gesitueerd ten zuidoosten van de Hoogspanningshal (Elektrotechniek), met op 

de begane grond een aantal hoge zalen en op de verdieping een serie kabinetten 

en enkele kantoortuinen. Er waren twee varianten, één van 5930 m2 netto met 

70 kabinetten van 3x4 modules) en één van 6300 m2 met 117 kabinetten van 3x3 

modules. Zoals alle gebouwen op de campus werd ook dit gebouw ontworpen 

met de TH-standaardmodule van 1.24 m.). Ten noordoosten ervan was het nieuwe 

Wiskundecomplex gepland, een middelhoog langwerpig “ruggebouw” in oost-west 

richting, waarin ook bedrijfskunde ondergebracht zou worden.

Op 3 maart was het gevraagde (niet bewaard gebleven) schetsontwerp gereed en op 1 

april werd definitieve opdracht verleend voor de bouw van een “Transitorium Wiskunde 

/ Rekencentrum, nog zonder ministeriële goedkeuring. Er was toen nog geen definitief 

programma van eisen.

Op 15 juli 1969 lag er al een concept “Voorlopig programma van eisen voor het 

Rekencentrum 1980”.42 Dit vormde de basis vormde voor het voorlopig ontwerp, dat 

tegelijk met het definitieve programma van eisen op 10 oktober gereedkwam.43 

Het illustreert het spoedkarakter van de opdracht. De officiële besluitvorming liep 

39. Notulen Bouwbureau 16 januari 1969, dossier TH 

Bouwbureau, archief TUe BTD, inv.nr. 1856/5412 (doos 8300, 

nr. n1)

40. OD 205, Programma van Eisen voor het Rekencentrum 

van de Technische Hogeschool, 10 oktober 1969, p. 3,     

archief TUe BTD, inv.nr. 1856/5412 (doos 8300, nr.1)

41. Chronologie ontleend aan Notulen Bouwbureau, dossier 

TH Bouwbureau, archief TUe BTD, inv.nr. 1856/5412 (doos 

8300, nr. 1)

42. HNI, archief ODEE, inv.nr. d1706

43. Dossier TH Bouwbureau, archief TUe BTD, inv.nr. 

1856/5412 (doos 8300, nr. 1)
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achter de feiten aan. In een brief aan het verantwoordelijke Ministerie van OK&W 

d.d. 14 oktober 196944 ging het College van Curatoren uit van een realisering van het 

Wiskundecomplex in twee etappes, waarbij de laagbouw van het rekencentrum om 

efficiëncy-redenen (met name de noodzaak van flexibiliteit) was losgekoppeld van de 

Wiskunde-hoogbouw.

Uitgangspunt was een geheel onderkelderd gebouw met twee etages: op de begane 

grond de computerruimte met bijbehorende serviceruimtes, op de hoofdverdieping 

ruimtes voor personeel en onderwijs. Zo was de computerruimte optimaal 

toegankelijk en werden lange verbindingsroutes vermeden. Daarbij was optimale 

flexibliteit vereist, waarbij de ruimte-indeling moest kunnen worden veranderd zonder 

het functioneren van het rekencentrum te storen.

Er werd gerekend op een geschatte totale studentenbevolking in 1980 van 7500 (in 

januari 1968 nog 5000!), waarvan ca. 500 wiskundig ingenieurs (januari 1968), vijf 

computers en 120 personeelsleden (waarvan 30 operators). 

Als taken werden nu genoemd: verwerken van computeropdrachten voor alle TH-

afdelingen (inclusief bedrijfsklaar houden van hard- en software), omzetten van data 

en programma’s in machinaal leesbare vorm (ponskaarten), programma-administratie, 

verzorging van documentatie en cursussen, advisering en begeleiding van gebruikers, 

verschaffen van laboratoriumfaciliteiten aan wetenschap (computer science), eigen 

onderzoek (automatiseringsprojecten).

Het programma voor de kelder omvatte installatieruimtes, magazijn en expeditie en 

een fietsenberging met ontsluiting via een hellingbaan met voldoende ruimte voor een 

vrachtwagen. 

Op de begane grond (2994 m2 netto) was de computerruimte voorzien met eromheen 

de serviceruimtes. Op de hoofdverdieping (2125 m2 netto) lagen voornamelijk 

personeels- en terminalkabinetten met enkele cursuszalen en een kantine.

Wat betreft de specifieke technische vereisten stond de computerruimte centraal. 

De precieze vereisten voor voeding en koeling waren nog niet duidelijk, maar vooral 

de computerkoeling stelde hoge eisen. Voor installaties en luchtbehandeling was een 

dubbele vloer nodig met een vrije ruimte van 30 cm en een dubbel plafond met 70 cm 

tussenruimte. De hele etage met een vrije verdiepingshoogte van 3,5 meter moest vrij 

en zonder breekwerk indeelbaar zijn dus zo min mogelijk kolommen bevatten. Verder 

44. Brief Curatoren TH Eindhoven aan minister OK&W d.d. 14 

oktober 1969, dossier TH Bouwbureau, archief

TUe BTD, inv.nr. 1856/5412 (doos 8300, nr. 1)
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was een trillingsvrije vloer vereist, belastbaar tot 1300 kg/m2.  De ruimte moest door 

onderdruk stofvrij gehouden worden. 

Om een stabiel klimaat te garanderen mochten er geen wanden met buitenwanden 

samenvallen, of er moest een zorgvuldige combinatie van buitenwand en 

luchtbehandeling worden gekozen.  Eventueel zou op de hoofdverdieping met alleen 

natuurlijke ventilatie gewerkt kunnen worden.

Vanwege de forse geluidsproductie van computers en ponsapparaten (tot 85 Db) 

moesten werkruimtes goed geïsoleerd worden. 

[2.11] Inpassing in de campus

Een eerste stedenbouwkundige studie voor het nieuwe centrum, waarschijnlijk uit 

medio 1968, laat een centrifugale compositie van lage en middelhoge bouwvolumes 

zien rond een centraal plein ten oosten van Elektrotechniek op het kruispunt van De 

Zaale en De Wielen. Het langwerpige volume aan de noordzijde is waarschijnlijk het 

nieuwe wiskundegebouw, de aan de zuidoostzijde eraan gekoppelde doos zou het 

rekencentrum kunnen zijn. Aan de zuidzijde ligt een vroege variant van het W-gebouw. 

Een volgende maquette45, waarschijnlijk uit medio 1970, toont het Rekencentrum, 

nu direct aan het nieuwe plein gelegen en via luchtbruggen gekoppeld aan het ten 

noordoosten ervan gesitueerde Wiskunde- en Bedrijfskundecomplex, het “ruggebouw”, 

aan het bestaande E-hoog in het westen en aan het nieuwe Werktuigbouwkunde-

complex in het zuiden. Door de randbebouwing van het plein (Rekencentrum, E-laag 

en W-laag) laag te houden bleef het eerste centrum met zijn hoogbouw overheersend.  

In juli 1971 presenteerde OD 205 nog een nadere uitwerking van wat inmiddels het 

“bruggebouw” heette, een langgerekte neutrale bouwstructuur in middelhoogbouw, 

waarin behalve wiskunde ook bedrijfskunde en andere afdelingen een plaats zouden 

krijgen.46 Daarmee zou het nieuwe tweede centrum van de TH definitief vorm krijgen. 

In een brief van het College van Curatoren aan het ministerie werd de urgentie wegens 

dringende “ruimtenood” benadrukt. Er was zelfs sprake van een “noodprogramma”.47 

De belangrijke functionele relatie met het aan de noordoostzijde geplande 

Wiskundecomplex verklaart de grote entree van het Rekencentrum op de 

noordoosthoek. In juli 1969 werd de relatie tussen beide gebouwen door OD 205 

nog als belangrijk ontwerpthema genoemd.48 Essentieel was een goede maat- en 

45. HNI, archief ODEE, inv.nr. A7 (foto)

46. HNI, archief ODEE, inv.nr. d1275

47. Brief Curatoren aan minister zonder portefeuille voor WO, 

10 november 1971, HNI, archief ODEE, inv.nr. d1916

48. Rapport OD205, Stand van zaken transitorium RC in 

Wiskunde t.h.E. op 15 juli 1969, HNI archief ODEE, inv.nr. d1706
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volumerelatie. Geen “brute hap eruit” maar subtiele “kleinere modulaties” om de 

meest noordelijke kolommenrij (rampes, in- en uitspringingen, toegangen etc.) en 

de galerij rondom het gebouw moesten zorgen voor verwevenheid van gebouwen 

en stedelijke ruimte, die als voetgangersgebied vormgegeven moest worden. Er 

was verder sprake van een verdiept plein aan de noordzijde, om ook de relatie met 

de nieuwe laagbouw van Elektrotechniek te versterken. Maar het TH-thema van de 

alzijdigheid bleef ook hier leidend. De rondlopende galerij beneden had een echo in de 

“omlopende bovenbouw”, met loopbruggen niet alleen naar Wiskunde, maar ook aan 

de oostzijde, over het daar geplande plein naar Werktuigbouw. 

[2.12] Van Driegebouwenplan naar Masterplan TU/e Science Park

Uiteindelijk zou het complex onvoltooid blijven, omdat de Wiskunde-hoogbouw 

wegens bezuinigingen nooit gerealiseerd werd. Vanaf 1983 werd ten noordoosten 

van het Rekencentrum het Driegebouwenplan ontwikkeld49, dat meer inhoud moest 

geven aan het tweede centrum. De noordelijke pleinwand werd nu ingevuld met 

het langgerekte vierlaagse bestuursgebouw Traverse, door een loopbrug met het 

Rekencentrum verbonden. De oostelijke pleinwand bleef onbebouwd. De ambities 

van het tweede centrumplan zijn ook met het Driegebouwenplan nooit gerealiseerd. 

Het bouwvolume bleef beperkt omdat de TH lang niet zo snel meer groeide als 

verwacht. OD 205 beklaagde zich dat door bezuinigingen het geld ontbrak om de 

openbare ruimte verantwoord vorm te geven.50 Geldgebrek verhinderde een kwalitatief 

hoogwaardige invulling van het pleingebied, dat door de steeds toenemende 

verkeersdruk vooral een parkeerfunctie kreeg. 

Omdat de vierde bouwronde (1994-2009) zich vooral concentreerde op het oostelijke 

en zuidelijke campusrand bleef het tweede centrumgebied relatief leeg. Als antwoord 

op de afgenomen groei werd in 1999 een Masterplan opgesteld51, waarin het concept 

van de compacte campus werd gelanceerd. De universiteitsgebouwen zouden 

geconcentreerd worden in het gebied van de eerste drie bouwrondes. Het zwaartepunt 

zou daarbij verschuiven naar het zuidelijke deel, waar de faculteitsgebouwen 

ontsloten zouden worden door een parkachtige groenstrook (eerder De Wielen), de 

Groene Loper. De Zaale werd de groene hoofdas voor autoverkeer. Deze ontwikkeling 

naar concentratie in het zuidelijke campusdeel werd vanaf 2012 versterkt doorgezet 

49. Urban Fabric, op.cit. [noot 3], p. 66 e.v. 

50. Idem, p. 66

51. Idem, pp. 72-73
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met het daaropvolgende Masterplan 2020 TU/e Science Park.52 De universiteitscampus 

werd geconcentreerd ten zuiden van De Zaale. Het noordelijke deel kreeg de 

bestemming wonen, werken en extern onderwijs en zou meer aan moeten gaan 

sluiten bij de stad. Door deze ontwikkelingen kan het tweede centrumgebied- dus 

ook het Rekencentrum / Laplace - aan een nieuw leven beginnen. E-hoog (Flux) is al 

omgebouwd tot appartementencomplex en Corona tot theater. Achter Traverse is in 

2016 de eerste studentenflat verrezen: woontoren Aurora van Office Winhov. Daarmee 

wordt een relatie gelegd met de hoogbouwreeks van de eerste bouwronde en wordt 

de Dommelzone gemarkeerd.53

Onlangs werd verrassend genoeg besloten Laplace zijn oude functie als transitorium 

terug te geven, omdat de TU weer een nijpend gebrek aan onderwijsruimte heeft.54 

Hoewel het Masterplan uitgaat van concentratie van de TUe-onderwijsgebouwen 

rond de Groene Loper zal Laplace nu een verbinding gaan vormen tussen woon- 

en onderwijszone. Die verbinding zal worden versterkt door de voorgenomen 

transformatie van het plein tot een groen voetgangersgebied, het “campuserf”, dat 

aansluit bij de Groene Loper. 

[2.13] Tweede bouwronde: menselijke maat

De bij het programma van eisen geleverde definitief-ontwerptekeningen en 

principedetails laten zien dat het gebouw al snel zijn definitieve hoofdvorm had 

gekregen.55 Uitgangspunt was een compacte, ook installatietechnisch efficiënte 

organisatie met een grote, min of meer vierkante computerruimte met bijbehorende 

ruimtes op de begane grond, een installatiekelder eronder en kantoorruimtes erboven. 

Het resulteerde in een relatief diep gebouw, dat op de begane grond ondanks de 

glazen gevels rondom in het centrale deel weinig daglicht had. Alleen de indeling, met 

name die van de volledig flexibele begane grond, zou nog meermaals wijzigen.

Voor de structuur van het gebouw werd doorgewerkt op de in de eerste bouwronde 

vastgelegde basisprincipes: een zo groot mogelijke functionele flexibiliteit door 

scheiding van draagstructuur en inbouw en toepassing van de basismoduul van 1.24 

m. Maar anders dan in de eerste bouwronde werden stapelbare en niet-stapelbare 

functies niet gescheiden, maar juist gecombineerd in één bouwvolume, wat typisch is 

voor de tweede bouwronde. 

52. G. Adriaansens et. al., op. cit. [noot 4]

53. Idem, p. 81

54. “Gerenoveerd Laplace-gebouw moet straks lucht gaan 

bieden.”, Cursor 5/10/2018 at https://www.cursor.tue.nl/

nieuws/2018/oktober/week-1/gerenoveerd-laplace-gebouw-

moet-straks-lucht-gaan-bieden/ [16/11/2018]

  

55. Programma van Eisen 1969 [noot 35]
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Voor de computerafdeling met benodigde installaties werd in verband met de eisen 

van voldoende stabiliteit en flexibiliteit gekozen voor een relatief zwaar uitgevoerd 

tweelaags betonskelet met paddenstoelkolommen op een ruim stramien van 9,92 

m. (8 modules). Dit diende als tafel voor de kantooretage, uitgevoerd in een lichte 

metaalconstructie op dezelfde stramienmaat.

De paviljoenachtige vorm was nieuw op het TH terrein, al verwees OD 205 zelf naar 

de net gereedgekomen nieuwbouw voor de Bouwtechnische Dienst als typologische 

voorloper. Het Rekencentrum viel in de categorie speciale gebouwen voor speciale 

functies, die om efficiëncy-redenen en het gevaar van snelle veroudering zo klein 

mogelijk gehouden werd.  

Ook in het exterieur is een aantal basisprincipes uit de eerste bouwrondes herkenbaar: 

de alzijdigheid en de lichte afscheiding van het maaiveld, hier door het gebouw 

op een iets buiten het bouwvolume doorlopend podium te plaatsen. Maar het 

opvallendst zijn de verschillen. De gladde abstracte, “fabriekachtige” uitstraling 

van de eerste bouwronde heeft hier plaatsgemaakt voor een architectuur van de 

menselijke maat, typisch voor de tweede bouwfase. Ook hier zijn beton, glas en staal 

toegepast maar met een heel ander effect. De gevels hebben een sterke plasticiteit; 

beneden doordat de buitenste rij kolommen voor de glasgevel is geplaatst en boven 

door de afgeschuinde hoeken van elke constructiemoduul en de opvallende vaste 

zonweringsconstructie. Ook de zware betonnen verdiepingsvloer is in het zicht 

gelaten.

De rondlopende galerij annex podium beneden, naadloos overgaand in een 

ruimbemeten entree, en de balkons boven zorgen voor een aangenaam-kleinschalige 

verbinding van gebouw en omgeving. De galerij had een dubbele functie. Allereerst 

was het een etalage, bedoeld om de nieuwste computertechniek optimaal naar buiten 

zichtbaar te maken. Daarnaast werd door het inspringen van de gevel direct invallend 

zonlicht, schadelijk voor de gevoelige apparatuur, tegengehouden. 

Meest opvallende, hoewel van buiten onzichtbare vernieuwing binnen de op 

functionaliteit toegesneden campustypologie zijn de acht patio’s boven, die niets 

te maken hebben met functioneel ruimtegebruik, maar die het werkklimaat 

veraangenamen.

Het geheel doet door de combinatie van laagbouw en een extreem flexibele indeling 

2.16



47

nog het meest denken aan de iconische Freie Universität Berlin van Candilis Josic 

Woods (1963, 1967-1973), het prototypische “mat building”56, zij het in een meer 

pragmatische OD 205-variant.

[2.14] Flexibiliteit

Vanwege de transitoriumfunctie en de onzekerheid over toekomstige technische 

ontwikkelingen werd het principe van optimale flexibiliteit door de scheiding van 

drager en inbouw in het Rekencentrum extreem doorgevoerd. Op de begane grond 

en de hoofdverdieping overheersten systeemwanden, alleen in de installatiekelder 

werden vaste (niet-dragende) muren toegepast. De enige echt gefixeerde punten 

waren de entrees en verticale stijgpunten, een grote installatieschacht aan de 

westzijde en de natte kernen. Een andere beperkende factor was de aanwezigheid van 

een luchtspouw beneden, die andere entrees onmogelijk maakte. 

De kelder (4100 m2, hoogte 340 cm.) omvatte technische- en installatieruimtes (780 

m2), magazijn en expeditie (620 m2) en een fietsenberging (265 m2). De ontsluiting 

verliep via het centrale trappenhuis aan de oostzijde en een hellingbaan aan de 

noordzijde met voldoende ruimte voor een vrachtwagen. Daarnaast waren er aan de 

noord- en de zuidzijde noodtrappenhuizen naar buiten. Voor toekomstige uitbreiding 

van de installaties was nog een brede strook langs de buitenwanden aan de west, 

oost- en zuidzijde beschikbaar (ca. 1300 m2). In het voorlopige ontwerp waren hier 16 

tijdelijke instructiezalen gepland, maar die werden nooit gerealiseerd. Wel werden aan 

de oostzijde kort na de opening in 1974 twee collegezalen van elk 145 m2 ingebouwd.57  

Op de begane grond (2994 m2 netto, nettohoogte 390 cm.) lagen de computer- en 

serviceruimtes en elf instructielokalen. De indeling weerspiegelde het werkproces. 

Om de entreehal in het noordoosten lagen de ruimtes met een publieksfunctie: 

een ruimte voor externe kantooradministratie (ca. 100 m2), de open en gesloten 

ponsruimtes (ca. 350 m2) en de programma-administratie (ca. 250 m2). Daarachter 

lag aan de westzijde de vierkante computerzaal (ca. 1060 m2) met aan de westrand 

vier ruimtes voor operateurs en monteurs (ca. 160 m2), door een halfhoge wand van de 

computerzaal gescheiden. Aan de oostzijde lagen nog een buffermagazijn en een kluis 

(ca. 120 m2).

Aan de noordzijde liep vanuit de entreehal een gang met aan weerszijden in totaal elf 

56. S. Deyong, “An Architectural Theory of Relations: Sigfried 

Giedion and Team X”, JSAH  73/2 (juni 2014), pp. 237-240

D.D. Calabuig et al., “The Strategies of Mat-Building”, 

Architectural Review 1398 (augustus 2013), pp. 83-91

57. Plattegronden en doorsnedes kollegezalen Transitorium, 

Gebouwendienst TUe, scan microfiche 83-1587-1
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instructiezalen (ca. 850 m2). 

Deze indeling was tijdelijk. Door de instructiezalen grotendeels bij de computerzaal 

te trekken zou deze een oppervlakte krijgen van 1880 m2. Daarmee was constructief 

en installatietechnisch al rekening gehouden. Over de gehele oppervlakte lag al een 

speciale Goldbach-montagevloer met 30 cm. vrije installatieruimte eronder en het 

plafond was overal 70 cm. verlaagd. Om geen niveauverschillen in de vloer te krijgen 

waren de paddestoelkolommen eronder vervangen door plattere plaatkolommen).

Bij de indeling van de hoofdverdieping (2125 m2 netto, nettohoogte 270 cm.) was het 

standaardraster met de stramienmaat van 9.92 m. veel meer dan beneden bepalend. 

Dit leverde 45 hoofdmodules op, die onderverdeeld konden worden in twee, drie of 

vier zalen respectievelijk kabinetten, al dan niet met gangruimte. De kabinetten 

lagen aan lange gangen als een “kamerweefsel” langs de buitengevels met een 

omlopend balkon of rondom de patio’s en hadden via ramen en balkondeuren allemaal 

direct contact met de buitenruimte. Ze waren aan de gangzijde gefixeerd door een 

driekwarthoge kastwand van porisosteen met beton, aangevuld met puien van staal 

en glas en hadden verder systeemwanden. Voor een aangenaam werkklimaat werden 

acht hoofdmodules opengelaten als patio’s. Het balkon en de patio’s hadden een 

ingebouwde vaste en flexibele zonwering. Dit natuurlijke ventilatiesysteem maakte 

airco overbodig; een belangrijke besparing.

In totaal waren er ca. 85 kabinetten, meestal in de standaardmaat van 14,8 m2 (totaal 

ca. 1300 m2). 

Daarnaast waren er twee cursuszalen (100 m2), twee open kantoorruimtes (200 m2) 

en in de noordoosthoek een bibliotheek (200 m2). Centraal lag een kantine (250 m2), 

direct aansluitend op het trappenhuis. Bij de opening had het Rekencentrum maar een 

derde van de ruimte in gebruik, gelegen aan de oostzijde. De rest was “transitorisch” 

toebedeeld aan Wiskunde. 

Zoals bij alle TH-gebouwen was ook hier de hoofdverdieping met centrale 

voorzieningen (kantine, bibliotheek) aangesloten op het verbindende 

luchtbrugnetwerk. Van de oorspronkelijk geplande drie bruggen werd aanvankelijk 

alleen de verbinding met Elektrotechniek aan de noordwestzijde gerealiseerd. In 1983 

zou er ook een verbinding komen met het Traversegebouw aan de noordoostzijde.

De alomtegenwoordige systeemwanden in combinatie met het door het 2.18
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architectenbureau voorgeschreven standaard kantoormeubilair gaven het hele 

interieur een neutraal-zakelijk karakter.58 Vooral beneden zorgden de witte pvc-

vloeren (mipolam) en de grijze geperforeerd-metalen plafondtegels van de 

computerruimte en de instructiezalen voor een laboratorium-achtige sfeer. Boven 

werd de sfeer verzacht door het uitzicht op de patio’s met hun begroeide pergola’s. 

Voor vier patio’s ontwierp kunstenaar Ad Dekkers monumentale betonnen vloerreliëfs, 

die de strakke geometrie van het gebouw onderstreepten.59

[2.15] Klimaat

Installatietechnisch is het gebouw in tweeën gedeeld. Op de begane grond maakte de 

computerapparatuur volledig mechanische ventilatie noodzakelijk. De apparatuur was 

namelijk extreem gevoelig voor temperatuur- en vochtfluctuaties (max. 0,1 resp. 0,2 % 

per minuut!). Alle installaties lagen in de kelder recht beneden de computerruimte. Via 

een grote dubbele betonnen schacht die de luchtbehandelingsinstallatie rechtstreeks 

met de computerruimte verbindt (vanwege zijn vorm de “spinnekop“ genoemd) werd 

de lucht in de computerzaal ververst.

Probleem was dat alle buitengevels in slecht isolerend enkel glas waren uitgevoerd. 

Daardoor zou condens kunnen ontstaan. Dubbel glas was nog kostbaar en niet 

economisch, omdat in deze tijd het goedkope Slochterengas beschikbaar kwam.60 

Op advies van een gespecialiseerd installatiebureau werd gekozen werd voor een 

onconventionele oplossing. Ter ondersteuning van de reguliere airco werd een 

“luchtspouw” aangebracht door achter de glasgevels een glazen binnenwand te 

plaatsen. De smalle gang die zo ontstond werd via de luchtbehandelingsinstallatie 

in de kelder apart geconditioneerd, waarbij buitenlucht werd aangezogen via grote 

roosters in de gevel.61

Op de kantooretage volstond natuurlijke ventilatie. Door de patio’s en het omlopende 

balkon hadden alle kamers direct contact met de buitenlucht. De boven de balkons 

aangebrachte lamellen zorgden in combinatie met luxaflex voor afdoende zonwering.

[2.16] Bouw62

Op 27 maart 1969 keurde het College van Curatoren de bouwplannen goed. Eind 

augustus leverde Aronsohn de constructietekeningen. 

58. Gegevens ontleend aan: Afwerkstaat, Gebouwendienst 

TUe, scan microfiche 83-1587-1

59. A. Dekkers, J. Leering, “Officiële overdracht 

Rekencentrum”, TH Berichten 22 september 1972, pp. 10-11 

at  https://www.cursor.tue.nl/fileadmin/user_upload/

magazine/jaargangen/15/nl/05.pdf [23/11/2018]

H. Lörzing e.a., Ensemble: de kunstcollectie van de 

Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven 2001, pp. 24-25

60. H. Godfroij et al., M1 Bouwtechniek : Verduurzaming 

van het LaPlace gebouw : Architectonische en Technische 

analyse, Technische Universiteit Eindhoven, 2011, p. 62 at 

https://docplayer.nl/5698194-Architectonische-technische-

analyse-groep-2.html

61. Voor het eerst aanbevolen in: W. van der Ham / I.S.A.P. 

Services (onderdeel Philips), rapport Site preparation – 

Physical planning, 16/11/1967, HNI, archief ODEE, inv.nr. d1706

 

62. Gegevens ontleend aan dossier TH Bouwbureau, archief 

TUe BTD, inv.nr. 1856/5412 (doos 8300, nr. 1) en J.L.C Choisy, 

op.cit. [noot 27]
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Op 17 juni 1970 begon het grondwerk, nog zonder bouwvergunning en op 24 augustus 

het heien. Begin september werd de bouwvergunning verleend. In september 

1970 werd de ruwbouw aanbesteed. Hoofdaannemer was IBB Kondor. De eerste-

paalceremonie op 10 september 1970 was het officiële begin van de bouw. Diezelfde 

maand werd de ruwbouw inclusief gevels aanbesteed, in mei 1971 de afbouw. De 

bouw verliep voorspoedig, alleen op het einde ontstond enige vertraging door het 

faillissement van een onderaannemer. Uiteindelijk was de eerste oplevering op 

22 september 1972; in de maanden erna werd de centrale computerapparatuur 

verhuisd. Met een totale bouwsom van 12.4 miljoen gulden (waarvan 3.3 miljoen 

voor de installaties) werd het oorspronkelijke budget slechts met enkele tonnen 

overschreden.

[2.17] Gebruiksgeschiedenis

Bij de ingebruikname had het Rekencentrum nog lang niet alle ruimte nodig. Ongeveer 

de helft van de beschikbare ruimte werd door Wiskunde gebruikt, met name door de 

nieuwe vakgroepen Numerieke Wiskunde en Fundamentele Programmering / (vanaf 

1981) Informatica, allebei sterk van computergebruik afhankelijk.63 Deze “bilocatie” 

was verre van ideaal maar tijdelijk. 

Hoewel ontwerpen waren gemaakt voor de situatie in 1980 bleek de toekomst door 

de snelle technische ontwikkelingen moeilijk voorspelbaar. De systeemwanden 

zorgden voor flexibiliteit en al vanaf het begin vonden er voortdurend kleine 

indelingswijzigingen plaats.

In de eerste jaren groeide de behoefte aan rekencapaciteit snel, vooral ook door de 

zich snel ontwikkelende kantoorautomatisering.64 In februari 1973 arriveerde een 

nieuw Burroughs B6700 computersysteem; in december 1976 een Burroughs B7700 

mainframe (waarvoor wegens geluidsoverlast de halfhoge wanden van de operateurs- 

en monteursruimtes moesten worden dichtgezet!). De ponsruimtes waren al snel 

overbodig; hier werden terminals en later in de jaren tachtig pc’s geplaatst. Bij 

een grote reorganisatie in 1981 werd het Rekencentrum verantwoordelijk voor alle 

automatiseringsdienstverlening, administratieve automatisering en informatiebeheer. 

De formatie werd met 18 personeelsleden uitgebreid. Nadat eerder al Numerieke 

Wiskunde was terugverhuisd naar het Hoofdgebouw vertrok nu ook Informatica.65

2.24

63. F. Schurer, op.cit. [noot 26], p. 96

64. Idem, pp. 96-98

65. W. Peremans, op.cit. [noot 34], p. 14
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Inmiddels was echter een tegengestelde ontwikkeling op gang gekomen naar 

miniaturisering en decentralisatie. Computers werden vanaf de tweede helft van 

de jaren zeventig steeds kleiner en krachtiger. Bovendien werd vanaf 1983 een TH-

computernetwerk ontwikkeld, waardoor de gebruiker vanaf zijn eigen werkplek kon 

inloggen op een systeem naar keuze. In 1988 waren er al 1300 PC’s op de TH. Steeds 

meer ruimtes in het Rekencentrum werden ingericht voor PC-cursussen. 

In 1984 moest de computerzaal nog ingrijpend verbouwd worden voor de installatie 

van de Burroughs B7900, de laatste van de grote mainframes. In 1989 werd ook deze 

afgedankt. Het was het einde van een tijdperk. In de jaren negentig werd een aparte 

computerzaal overbodig. In 1998 werd het Rekencentrum formeel opgeheven. Ervoor 

in de plaats kwamen het veel meer servicegerichte ICT Servicebedrijf en een apart, 

relatief klein Systeemhuis voor het technische beheer.66 Rekencentra hoorden 

bij de begintijd van het digitale tijdperk, toen de grote en kostbare mainframes 

en gespecialiseerde operators speciale gebouwen nodig maakten.67 In grotere 

organisaties was het rekencentrum de enige plek waar de automatisering letterlijk en 

figuurlijk vorm kreeg. De opkomst van netwerken en PC’s in de jaren tachtig zorgden 

voor decentralisering: de automatisering beïnvloedde steeds meer werkprocessen 

en verspreidde zich door de hele organisatie. De fysieke noodzaak van een centraal 

gebouw viel weg, de ICT-dienst als service-organisatie kon overal een plek krijgen.

In februari 2001 werden alle computers overgebracht naar een serverruimte in de 

kelder. De begane werd met nieuwe flexibele systeemwanden eenvoudig heringericht 

tot kantoorruimte (waarbij de unieke luchtspouw bewaard bleef!). Om voldoende 

daglicht binnen te brengen werden in de bovenliggende patio’s lichtkoepels 

aangebracht. Dat ging ten koste ging van de reliëfs van Ad Dekkers, die verwijderd 

werden om herplaatst te worden op een groenstrook naast Vertigo. 

Hier werden het Communicatie Expertise Centrum van de TU gehuisvest en drie 

andere ICT-gerelateerde externe instituten (Devlab, ESI en NIRICT). De eerste etage 

bleef intact en was grotendeels in gebruik bij de Dienst ICT van de TUe; aan de 

zuidoostzijde was Eurandom gevestigd, een statistisch onderzoeksverband.68

In januari 2014 moesten de laatstovergebleven gebruikers, ICT en CEC, vertrekken 

omdat het gebouw vanaf juni zou gaan dienen als tijdelijke huisvesting (tot 1919) van 

de studierichting Industrial Design.69 Daarmee had het gebouw zijn oorspronkelijke 

66. “ICTS: naast techneuten ook serviceverleners”, Cursor 16, 

17/1/2002 at https://web.tue.nl/cursor/bastiaan/jaargang44/

cursor16/reportage.shtml [18/11/2018]

67. H. Wupper, Architectuur voor de digitale wereld, Nijmegen 

2012, p. 61

68. H. Godfroij et al., op. cit. [noot 60],  pp. 36-38

69. “Industrial Design naar Laplace”, Cursor 27/1/2014 at 

https://www.cursor.tue.nl/nieuws/2014/januari/industrial-

design-naar-laplace/ [18/11/2018]
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transitoriumfunctie weer terug. Ook nu weer beperkten de bouwkundige 

aanpassingen zich voornamelijk tot het verplaatsen van systeemwanden om meer 

groepsruimtes te creëren.

[2.18] Deelconclusie

Het TH Rekencentrum is één van de eerste rekencentrumgebouwen in Nederland. 

Rekencentra ontstonden binnen universiteiten en grotere bedrijven vanaf het begin 

van de jaren zestig, toen computers zover ontwikkeld waren dat ze ingezet konden 

worden voor kantoorautomatisering en wetenschappelijk onderzoek. 

Binnen de TH maakte het aanvankelijk onderdeel uit van de onderafdeling Wiskunde, 

die als een van de basiswetenschappen in het oorspronkelijke Hoofdgebouw was 

gehuisvest. Snelle groei maakte nieuwbouw noodzakelijk. Omdat de ruimtebehoefte 

van het Rekencentrum het meest urgent was werd besloten het te verzelfstandigen 

in een eigen gebouw, weliswaar nauw verbonden met een nieuw Wiskundecomplex. 

Door zijn centrale functie werd het gesitueerd in het nieuwe, tweede centrum van de 

TH, direct ten oosten van het eveneens verwante Elektrotechniek. Vanwege uitstel van 

de bouw van het Wiskundecomplex werden enkele onderdelen van de studie tijdelijk 

in het Rekencentrum ondergebracht. Omdat het aan de verwachte capaciteit van een 

decennium later moest voldoen was optimale flexibiliteit vereist. 

Het Rekencentrum / Transitorium kreeg de vorm van een rechthoekig paviljoen in 

twee lagen. In de onderste, uitgevoerd als zware betonconstructie met een modulair 

raster van paddestoelkolommen, lag de computerzaal met annexen, boven een 

installatiekelder. De kolomconstructie maakte optimale flexibiliteit door middel 

van systeemwanden mogelijk. Erboven lagen de onderwijsruimtes; een lichte 

staalconstructie rondom acht patio’s met een omlopend buitenbalkon. Opvallend is 

het contrast tussen de voor die tijd geavanceerde installaties beneden, met name de 

unieke luchtspouw, en de natuurlijke ventilatie op de kantoorverdieping. 

De unieke verschijningsvorm doet denken aan de iconische Freie Universität Berlin 

van Candilis Josic Woods uit dezelfde tijd, het prototypische “mat building”, zij het in 

een meer pragmatische OD 205-variant. Hoewel het op de campus een uitzonderlijk 

gebouw is heeft het wel een aantal typische kenmerken van de TH-architectuur: 

de modulaire plattegrond, de “alzijdigheid” en het loskomen van het maaiveld. Het 

2.27

2.26



57

opvallende kleurgebruik in het exterieur en de plastische gevelbehandeling zijn 

typisch voor de tweede bouwronde.

Dankzij zijn flexibele architectuur heeft het gebouw verschillende functiewisselingen 

relatief ongeschonden overleefd, in tegenstelling tot de meeste andere rekencentra. 

Daarmee is het een uniek voorbeeld van een relatief zeldzame typologie. Die uniciteit 

wordt versterkt door de stedenbouwkundige betekenis als beeldbepalend eerste 

gebouw van het tweede TH-centrum.

[2.19] Mutaties

Op de volgende bladzijden worden de mutaties in de gebouwplattegrond weergegeven. 

Hierbij wordt de vergelijking gemaakt van 1972 met de bestaande situatie (anno 2018). 

Zwarte gebouwdelen zijn onveranderd gebleven, rode gebouwdelen zijn gesloopt en 

groene bouwdelen zijn nieuw ten opzichte van de oorspronkelijke gebouwplattegrond. 

Op basis van de huidige ruimtelijsten en ruimtecategorieën van Dienst Huisvesting is 

ook een reconstructie gemaakt van de oorspronkelijke gebouwfuncties. De legenda 

van deze functiekaarten is te vinden op pagina 74.
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Archiefruimte

Colloquiumzaal

Hoorcollegezaal/

instructiezaal

Horizontaal verkeer

Installatieruimte

Kantoorruimte

Kleedruimte

Kroeg

Laboratorium/natchemisch

Opslagruimte

Projectgroepruimte

Pantry

Practicumruimte

Restaurant

Serverruimte

Toilet

Vergaderruimte

Verticaal verkeer

Ongedefinieerde ruimte 

(niet in ruimtelijst DH)

Bibliotheek (verdwenen functie)

Expeditie (verdwenen functie)

Bijschriften afbeeldingen

2.8 – Voorkaft van het Programma van Eisen voor het Rekencentrum van de Technische Hogeschool van 10 oktober 1969 door OD205.

2.9 – Bijlage bij het Programma van Eisen van OD205 voor de begane grond van het Rekencentrum met handgeschreven aantekeningen.

2.10 – Inhoudsopgave van het Programma van Eisen inclusief bijlagen en materiaal derden.

2.11 – Situatietekening van OD205 met westelijk het oorspronkelijke E-hoog complex.

2.12 – Schetsmaquette van de campusuitbreiding.

2.13 – Maquette met daarop E-hoog (rechterzijde), W-hoog en W-laag incl. het Motorcellenlab, Faciliteitengebouw en de geplande uitbreidingen voor 

Wiskunde. Het Rekencentrum bevindt zich in het midden van de foto.

2.14 – Zicht op het Driegebouwencomplex vanuit het Hoofdgebouw (richting noordoosten). Zicht op W-hal, Faciliteitengebouw, Rekencentrum, 

Bestuursgebouw en NLO-gebouw.

2.15 – Zuidzijde van het Rekencentrum met de nog jonge beplanting aan De Zaale. Dit in tegenstelling tot het volwassen groen in de huidige situatie.

2.16 – Oostzijde van het Rekencentrum met de destijds nog aanpalende groene ruimte, dit in tegenstelling tot de totaal versteende ruimte in de huidige 

situatie.

2.17 – Freie Universität Berlin van Candilis Josic Woods, het prototypische “mat building”.

2.18 – Een plastiek van Ad Dekkers, oorspronkelijk in de patio’s gelegen van het Rekencentrum. Nu landschappelijk ingebed tussen de gebouwen Vertigo en 

Matrix in.

2.19 – Het maken van de bekisting, hoekpunt van de begane grondvloer van het Rekencentrum.

2.20 – Het plaatsen van de bekisting voor de kolom.

2.21 – De bouwplaats vanuit het Hoofdgebouw gezien met links de gevel van E-hoog en de luchtbrug tussen de W-hal en E-laag. Het 

Driegebouwencomplex bestaat nog niet.

2.22 – De gestorte kolom met wapening uit de kop.

2.23 – Het resultaat: de oostgevel van het Rekencentrum. Op de achtergrond zijn de bouwketen nog zichtbaar en zijn zowel W-hoog, W-laag en het 

Motorcellenlab nog in aanbouw. De tweede bouwfase nadert zijn einde.

2.24 – Eén van de verdwenen functies in het gebouw: de bibliotheek.

2.25 – Het uitladen en –pakken van het Burroughs computersysteem.

2.26 – Nog één van de verdwenen functies uit het Rekencentrum: enkele wetenschappers gebruiken het Burroughs computersysteem.

2.27 – Frans Galle aan het werk bij de terminal van het Burroughs computersysteem.

2.28 – Kleinere terminals in het Rekencentrum.

2.29 – De gereed wording van het gebouw gevierd met de plaatsing van een kunstwerk: Orbitrans. Volgens de TU/e-Encyclopedie was de ontwerper P.J. 

van der Scheer, medewerker van de vakgroep Sociotechniek van de afdeling der Bedrijfskunde. Het kunstwerk is vrij snel weer verwijderd, doordat het 

materiaal scheuren vertoonde (polyester).

2.30 – De oorspronkelijk ontworpen zeer royale overmaat van de kelderverdieping is ook nu nog voel- en zichtbaar.

2.31 – Collegezaal in de kelderverdieping.

2.33 – De centrale trap met doorzicht naar de kelder en de eerste verdieping.

2.33 – Typisch fragment van de begane grond, de dubbele gevel en de vrije plattegrond. Het plafond/vloer zijn niet oorspronkelijk meer.

2.34 – Typisch fragment van de eerste verdieping: vrij doorzicht vanuit de kantine naar de patio, en dicht kamerweefsel aan de linkerzijde.

2.35 – Toiletten in de spinnekop.
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Deel IIc - Catalogus

Dit deel gaat in op de concrete gedaante van Laplace. De 

catalogus behandelt de landschappelijke inbedding van het 

gebouw, het exterieur, de indeling, constructie en installaties. Elk 

onderdeel wordt afgesloten met een specifieke waardenstelling.
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[2.20] Landschappelijke inbedding

Het landschapsplan van Quadrat uit 201170 – onderdeel van het huidige Masterplan 

Campus 2020 – heeft als belangrijkste uitgangspunt het respecteren van de 

oorspronkelijke landschappelijke kwaliteit van de campus. Van Embden zocht 

enerzijds naar inbedding van het campusterrein in het stedelijk weefsel als een 

groene wig richting het centrum door zorgvuldig vormgegeven entrees aan alle 

zijden. Anderzijds wilde hij het gebied als een enclave afschermen van de drukke 

verkeerswegen rondom door een groene bufferzone met daarbinnen de geheel eigen 

sfeer van een bebouwd parklandschap. Het groen wordt daarbij op alle schaalniveau’s 

ingezet om de ruimtelijke ordening van de gebouwen te ondersteunen en te 

nuanceren. Quadrat spreekt in dit verband van de campus als een “kralensnoer van 

ruimtes”71, waarbij de groenstructuur de verschillende buitenruimtes samenbindt.

In dit systeem neemt De Zaale een centrale plaats in. De Zaale functioneert niet 

alleen als centrale ontsluiting voor het autoverkeer – in combinatie met de rondweg, 

gevormd door De Wielen, De Rondom en De Lismortel - maar heeft een veel bredere 

betekenis als centrale parkboulevard, die de campus samenbindt en een verbinding 

maakt met het landschap rondom de campus. Dat wordt onderstreept door de 

onderdoorgang bij het Hoofdgebouw – een “campuspoort” – en de monumentale 

laanbeplanting met rijen platanen en gazons. 

De situering van het Rekencentrum aan deze hoofdroute is bepaald door zijn beoogde 

centrumfunctie, virtueel voor de gehele TH en fysiek voor de eerste TH-uitbreiding 

(de zogenaamde tweede bouwronde). Het gebouw ligt op een markant punt, aan een 

pleinachtige ruimte rondom de kruising met De Wielen, de rondweg. In combinatie 

met de naastgelegen hoogbouw van Elektrotechniek (nu Luna) aan de westzijde en 

het langgerekte Traversegebouw aan de noordkant markeert het de noordwestelijke 

hoek van de campus en fungeert het als scharnier tussen de eerste drie bouwrondes. 

Door zijn horizontaliteit en zijn oost-westoriëntatie vormt het een contrapunt voor de 

noord-zuid georiënteerde hoogbouw van Elektrotechniek (nu Luna) en introduceert 

het de andere, meer menselijke schaal van de tweede bouwronde. 

Het rondlopende podium met aansluitende galerij fungeert als overgangsmotief 

tussen gebouw en omgeving. Het thematiseert de alzijdigheid van het gebouw, maar 

ook, door subtiele verschillen in vormgeving, de gevarieerdheid van de omgeving.  

70. Quadrat, op. cit. [noot 9]

71. Idem, p. 29
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De manier waarop de relatie met Elektrotechniek (nu Luna) is vormgegeven illustreert 

perfect het samenspel van groen, architectuur en infrastructuur dat de hele campus 

kenmerkt. In het architectonische landschap van de campus vormt het lage volume 

van Laplace met de laagbouw van Elektrotechniek en het monumentale E-hoog (nu 

Luna) de getrapte westelijke pleinwand van het beoogde tweede centrum, nu Laplace. 

Tegelijk koppelt het totale complex de eerste twee bouwrondes.

Het hele complex is omgeven door een eigen groenstructuur, interacterend met de 

laanbeplanting van De Zaale, die beide gebouwen verbindt. Zo gaat de dubbele rij 

platanen met gazons langs de Zaale tussen Elektrotechniek (nu Luna) en Laplace over 

in een parkachtige tuinstrook met vrij geplaatste bomen, in het noorden begrensd 

door de opvallende koepelbouw van het Hoogspanningslab (nu Corona-theater). 

Doordat ter plekke het volume van E-laag even inspringt verschijnt Laplace hier 

langs een diagonale zichtlijn op de west- en zuidgevel onverwacht romantisch als 

een paviljoen in een park. Het podium is hier een groen talud. De omlopende galerij 

voor de glasgevel en het balkon erboven versterken het effect van een dynamische, 

doorlopende ruimte. Helaas is er door de omlopende luchtspouw alleen een entree 

aan de oostzijde. Een ander perspectief biedt de verglaasde luchtbrug boven het park, 

die beide gebouwen ook fysiek verbindt. 

Ter hoogte van Laplace maakt de plataanrij plaats voor een meer architectonisch 

gedefinieerde groenstructuur, die de orde van het gebouw centraal stelt. De overgang 

is gemarkeerd door een als borstwering doorgetrokken betonnen keermuur op de 

zuidwesthoek van het podium. Planten, heesters en kleine bomen staan hier in 

langwerpige betonbakken met een trappartij als overgangsmotief naar het podium. 

Even eerder is W-laag, schuin tegenover Laplace, op identieke wijze aan De Zaale 

gekoppeld, waardoor een alternerend ritme ontstaat van groen en bebouwing. 

Daarna hernemen de platanen langs De Zaale hun ritme, maar nu begrenzen ze de 

grote, pleinachtige leegte, die door OD 205 als tweede centrum was bedoeld. Van 

hieruit verschijnt de oostgevel van Laplace met de achterliggende hoogbouw van 

Elektrotechniek (nu Luna) als een getrapte pleinwand. Het podium verwijdt hier tot 

een terras, dat overloopt in een ruim overdekt entreebordes aan de noordoostzijde. 

Hier gaan de grindtegels over in bruine solnhofer plavuizen, die oorspronkelijk naar 

binnen doorlopen maar nu bedekt zijn. Ook de betonnen bordestrap was met deze 
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tegels bekleed, zodat er een naadloze overgang was van binnen naar buiten. In 2001 

is de trap vervangen en zijn de tegels verdwenen. Wel is in het midden een leuning 

geplaatst, in kleur en vorm aangepast aan de oorspronkelijke balustrades.

De betonnen wenteltrap naast de entree was oorspronkelijk de enige toegang 

tot het balkon, dat toen nog een verblijfsfunctie had maar inmiddels alleen nog 

als vluchtroute en onderhoudsruimte gebruikt wordt. Hier is duidelijk merkbaar 

dat het aansluitende plein volgens de oorspronkelijke plannen van OD205 als 

voetgangersgebied vormgegeven had moeten worden, met een groenstructuur die 

aansloot bij De Zaale. 

De zuidwand van het plein, aan de zuidzijde van De Zaale, heeft een gelijksoortige 

getrapte opbouw met de hallen van W-laag als overgangsmotief voor W-hoog. Ook de 

noordelijke pleinwand had in het oorspronkelijke ontwerp een gelaagde opbouw, maar 

nu verdwijnt alle ruimtelijke spanning door het lage en langgerekte Traversegebouw, 

overgaand in het Fontyscomplex (S1, S2, S3), en door het ontbreken van een oostelijke 

pleinafsluiting. Hier glijdt de blik ononderbroken via een brede groenstrook langs de 

Zaale naar het omliggende landschap. Bezuinigingen hebben geleid tot een – volgens 

Quadrat – onsamenhangend “chaotisch beeld”, waar de verkeersfunctie overheerst. Zo 

wordt in dit gebied het belang van de zorgvuldige omgevingsregie van OD 205 duidelijk, 

juist door het ontbreken ervan. 

Datzelfde gold tot voor kort voor de noordzijde van Laplace, die deels grenst aan 

het Traversegebouw, waarmee het ook door een luchtbrug verbonden is. Hier loopt 

Laplace, een verbindingsweg die via een bajonetachtige kronkel langs de oost- en 

noordgevelgevel van het Rekencentrum De Zaale met De Lismortel en een aantal 

aanliggende parkeerterreinen verbindt, maar ook een weids perspectief op het 

omliggende landschap opent. Oorspronkelijk versprong hier het wegengrid in 

oostelijke richting om ruimte te maken voor de groene inbedding van een bocht van 

de Dommel. Het was de bedoeling hier een verdiept plein aan te leggen als verbinding 

tussen Elektrotechniek (nu Luna), Rekencentrum en het (nooit gerealiseerde) 

Wiskundecomplex en als overgangsmotief naar het parkachtige landschap langs 

de Dommel. Door de noordgalerij subtiel te moduleren met balustrades, in- en 

uitspringingen, rampes en hellingbanen moest hier een verwevenheid van gebouw 

en omgeving ontstaan. De verdiepte hellingbaan naar de kelder met uitspringende 
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monumentale ronde trappartij en de eveneens verdiepte serviceruimtes van 

Elektrotechniek (nu Luna) herinneren aan deze ambitie. Nu geven ze het oost-west 

gerichte deel van Laplace het karakter van een expeditiestraat, tot een haakse 

bocht naar het noorden een weids perspectief op het Dommellandschap opent. De 

omlopende galerij werkt hier als uitzichtbalkon op het landschap.  Dit gebied heeft in 

het nieuwe Masterplan een woonbestemming gekregen. Als eerste is aan de oostzijde 

van Laplace, achter Traverse en tegenover het gerenoveerde Corona, in 2016 een 44 

meter hoge studentenflat Aurora gebouwd (Office Winhov). Tegelijk wordt Laplace hier 

ingebed in een nieuwe groenstructuur van lage, architectonisch ingekaderde struiken 

en los geplaatste bomen, die zich nog zal uitbreiden en die Laplace meer direct met 

het omringende landschap verbindt.

[2.21] Deelconclusie landschappelijke inbedding

Laplace is aan de west- en zuidzijde op fraaie wijze geïntegreerd in het TU-landschap 

door een zorgvuldig vormgegeven relatie met het Elektrotechniek (nu Luna)-complex 

en met De Zaale als groene verbindingsas. Gevarieerd in de ruimte geplaatste 

gebouwen, infrastructuur en een gedifferentieerde groenstructuur vormen hier een 

dynamisch geheel van steeds wisselende ruimtelijke ervaringen, van “plekken”. 

Het podium annex galerij is daarbij een belangrijk, subtiel vormgegeven verbindend 

element tussen gebouw en omgeving. Het geheel is een goed voorbeeld van Van 

Embdens organische stedenbouw.

Ook aan de oost- en de noordzijde is de galerij aangepast aan de omgeving. De 

oostelijke pleinzijde is uitgebouwd tot terras, met een monumentale trap naar het 

balkon en een ruim overdekt entreebordes. Aan de noordkant zorgt de koppeling met 

de hellingbaan annex trap voor een meer architectonisch karakter, dat een relatie legt 

met Traverse en Elektrotechniek (nu Luna).

Toch is er op stedenbouwkundige schaal vooral sprake van gefnuikte ambities. Door 

de in alle opzichten magere uitvoering van de oostelijke uitbreiding in de vorm van het 

Driegebouwenplan raakte Laplace vooral aan de noordoostzijde geïsoleerd en kon het 

zijn beoogde rol als centrumgebouw in ruimtelijk opzicht niet waarmaken. 

Dat verandert mogelijk met de uitvoering van het Masterplan TU/e Science park 

uit 2012. Daarin wordt de universiteit geconcentreerd ten zuiden van De Zaale, 
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langs de Groene Loper. Het noordwestelijk deel wordt bestemd voor wonen en het 

noordoostelijk deel voor werken en HBO-onderwijs. Het Laplace-plein krijgt weer 

een centrumfunctie en wordt ingericht als voetgangersgebied, dat als “stadserf” 

verbonden wordt met de Groene Loper.

[2.22] Bouwvolume 

Laplace is een eenvoudige, lage langgerekte doos in twee etages van ca. 50x90x7 

meter, door een laag en iets uitstekend podium even boven het maaiveld uitgetild. 

Het bouwvolume wordt beneden ingesneden door een 2,5 meter (2 TH-modules) 

brede rondlopende galerij, die de buitenste rij kolommen vrijlegt en zich aan de 

noordoostzijde verwijdt tot een ruime entreepartij, en boven door een smallere 

omloop en door acht patio’s. De doosvorm wordt verder slechts onderbroken door 

luchtbruggen aan de west- en noordgevel en door brandwenteltrappen aan alle 

zijden, waarvan alleen het betonnen exemplaar naast de entree origineel is. Aan de 

noordzijde bevindt zich parallel aan de keermuur van het podium een hellingbaan 

annex wenteltrap, omgeven door in het oog springende balustrades van rood 

geschilderd staal.

Opvallend is het onderscheid tussen de hogere (3.90 m.) zware betonconstructie van 

paddenstoelkolommen beneden en de lagere (3.10 m.) tentachtige staalconstructie 

boven, beide vanwege de eis van optimale flexibiliteit ontworpen op de ruime 

stramienmaat van 9.92 m. (8 TH-modules) en duidelijk van elkaar gescheiden door de 

in het zicht gelaten 35 cm. brede betonnen vloerplaat. 

[2.23] Gevels

Meest in het oog springend is de modulaire ritmiek en plastiek van de gevels, bepaald 

door de constructieve stramienmaat van 9,92 m. (8 modules). Beneden is dat ritme 

zichtbaar door de vrijgelegde paddestoelkolommen, boven door de er bovenliggende 

afgeschuinde hoeken van de constructiemodules.

De gevels beneden zijn uniform vormgegeven als glasgevel (met alleen aan de 

bovenzijde een puivulling), gevat in koud aan de constructie bevestigde rechthoekige 

stalen kozijnen met een kleine negge met enkel glas (alleen bij de in 2001 verbouwde 

entree vervangen door dubbel glas). Door de smalle stijlen en het nagenoeg ontbreken 
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van profilering overheerst de indruk van een glazen gordijn. De glasgevel wekt 

weliswaar de schijn van transparantie en doordringbaarheid, maar is in werkelijkheid 

door de achterliggende luchtspouw op de entree na volkomen gesloten. Beneden 

doorbreken alleen de twee noodtrappenhuizen aan de noord- en zuidzijde en de diep 

inspringende entree de rechthoekige rooilijn van de glasgevel. 

De vrijgelegde kolommen en daarachter de regelmatige stijlen van de kozijnen met 

daarin om en om stalen luchtverversingsroosters zorgen voor een gelaagd ritme. 

Beneden ligt steeds een kozijn achter een kolom en tussen de kolommen liggen 

drie kozijnen, met in de middelste een luchtverversingsrooster aan de onderzijde. 

Boven is het stramienritme benadrukt door de afgeschuinde hoeken van elke module. 

De kozijnritmiek is verfijnder dan bij de benedenetage, met zes in plaats van drie 

kozijnen in elke module en vervolgens twee schuingeplaatste kozijnen op de hoeken. 

Gelaagdheid ontstaat hier door de voor de gevels geplaatste, ook door zijn rode kleur 

opvallende, stalen balustrade annex vaste zonwering. De verticale stijlen van de 

draagconstructie volgen het ritme van de achterliggende kozijnen, met drie stijlen 

per module. Ze zijn aan de onderzijde op een opvallende manier met een ronding in de 

betonnen vloer verankerd en aan de bovenzijde, eveneens met een ronding, aan het 

dak. Aan de onderzijde zijn deze stijlen onderdeel van de balustrade, boven dragen ze 

een vaste zonwering van verticale lamellen.

Bij de patio’s is de vaste zonwering bevestigd aan een ijle stalen pergola, ook 

roodgeschilderd, die eenzelfde ritmische relatie met de achterliggende gevels heeft.

Het kleur- en materiaalgebruik is sober. Het grijs van het kale beton en de lichtgrijs 

geschilderde kozijnen domineert, verlevendigd door de steeds terugkerende rood 

geschilderde metalen balustrades, die ook in het centrale trappenhuis zijn toegepast, 

en de blauw geschilderde kolommen van de staalconstructie boven.   

Overheersend is de sterke plastiek in de gelaagd opgebouwde gevels, veroorzaakt 

door de vrijgelegde paddestoelkolommen met de achterliggende glasgevel op de 

begane grond en de modulaire gevelinsnijdingen met de voorgehangen geronde 

balkonconstructie boven. Die plasticiteit wordt beneden nog versterkt door het clair-

obscur van de galerij, waarin ook de interieurverlichting sterk meespeelt, en door de 

uitspringende monumentale betonnen wenteltrap naast de entree. 

Plasticiteit kenmerkt ook de enige bij de oorspronkelijke bouw gerealiseerde loopbrug, 
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die naar Elektrotechniek (nu Luna) aan de westzijde. Deze heeft in plaats van de 

gebruikelijke stalen een betonnen draagconstructie met sculpturaal vormgegeven 

draagelementen en een buitengalerij, die op de balkongalerij van Laplace aansluit. De 

in 1983 gerealiseerde loopbrug naar Traverse werd wel weer in staal uitgevoerd.

[2.24] Deelconclusie bouwvolume en gevels

De specifieke typologie van een paviljoen met patio’s van Laplace is uniek op de 

campus en is zowel functioneel als stedenbouwkundig gemotiveerd. Bepalend voor 

het architectonische karakter zijn de alzijdigheid en het podium (beide kenmerkend 

voor de eerste drie bouwrondes), de tweedeling in de gevels en het nadrukkelijk 

zichtbaar gemaakte ontwerpstramien.

Beneden overheerst de zware betonconstructie door de vrijgelegde 

paddestoelkolommen voor een doorlopende, fijngeprofileerde glasgevel. Boven 

is de lichte staalconstructie van het omlopende balkon annex vaste zonwering 

beeldbepalend met erachter de modulair gelede gevels van staal en glas. Het 

plastische karakter van beide gevels is typisch voor de tweede bouwronde. In 

beide gevels zijn de dunne kozijnprofielen met een kleine negge belangrijk voor de 

gevelgeleding. De enkelglas kozijnen met hun vlakke en smalle profielen zijn nog 

grotendeels origineel. Alleen bij het entreebordes zijn ze tijdens de verbouwing van 

2001 vervangen door kozijnen met dubbel glas, die geen negge hebben. Ook de patio’s 

met hun slanke stalen pergola’s met geïntegreerde vaste zonwering zijn uniek en in 

sterke mate beeldbepalend.

Belangrijk voor het beeld van het gebouw zijn verder de toegevoegde elementen: de 

monumentale trap naast de entree, de hellingbaan, de luchtbruggen en de overal 

terugkerende roodgeverfde stalen balustrades. 

[2.25] Plattegronden en routing

Door de nog steeds aanwezige luchtspouw rondom de gevel van de begane 

grond heeft het gebouw maar één entree, in de noordoosthoek. Wel zijn er twee 

noodtrappenhuizen aan de noord- en zuidzijde. Verder is er een hellingbaan met 

wenteltrap naar de kelder aan de noordkant. De voormalige fietsenberging ligt deels 

onder de entree en is daarmee door een vide met trap verbonden.
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In 2001 is de toegang een kwartslag gedraaid (van oost-west naar noord-zuid), terwijl 

de bordestrap zijn oorspronkelijke plaats behield. Anders dan bij de vroegere axiale 

entree moet de bezoeker zich nu op het entreebordes naar links draaien en eenmaal 

binnen weer naar rechts voor toegang tot de centrale trappenhal, van bovenaf door 

een lichtbeuk verlicht, overlopend in een brede rechthoekige centrale circulatiezone 

rondom een grote vergaderzaal. Hier rondom zijn 8 middelgrote zalen gesitueerd, 

met bovenlicht door nieuw aangebrachte lichtkoepels in alle patio’s, behalve 

de noordoostelijke. Daar weer omheen ligt, grenzend aan de buitengevel annex 

luchtspouw, een serie ruime, in elkaar overlopende zalen.

Boven is de indeling grotendeels authentiek; alleen de noordoosthoek is 

grondig gemoderniseerd. Uitgangspunt is de in de draagconstructie verankerde 

stramienmoduul van 9.92, meestal verdeeld in 4 kabinetten met centrale gangruimte. 

Deze moduul bepaalt ook de maat van de patio’s.

Centraal liggen het trappenhuis aan de oostzijde en ten westen ervan een grote, 

langgerekte kantine annex recreatieruimte tussen de vier middelste patio’s. 

Daaromheen en om de acht patio’s liggen een grote serie kabinetten en enkele zalen 

langs lange gangen, aan de noord- en de westzijde via luchtbruggen aangesloten op 

respectievelijk Traverse en Luna (voormalig E-hoog, Potentiaal). Alle ruimtes hebben 

via een deur direct toegang tot de buitenruimte van de patio’s of het omlopende 

balkon.

De kelder is toegankelijk via het centrale trappenhuis aan de oostzijde, via de 

hellingbaan aan de noordzijde en via de twee noodtrappenhuizen aan de noord- 

en zuidzijde. De indeling is hier grotendeels gelijk gebleven. Centraal en aan de 

noordzijde liggen een aantal installatieruimtes en de voormalige fietsenberging, 

deels niet meer in gebruik.  Van de twee kort na de opening in 1974 aan de oostzijde 

ingebouwde collegezalen is die aan de zuidzijde nog in gebruik. De reserveruimte om 

de installatiekern heen is deels in gebruik als magazijn. Aan de westzijde ligt sinds 

2001 de serverruimte.

[2.26] Deelconclusie plattegronden

Meest kenmerkend voor de specifieke functie van het gebouw is het strak 

volgehouden en zeer ruime ontwerpstramien van 9,92 m., dat optimale flexibiliteit 
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garandeert. Die flexibiliteit is dan ook het belangrijkste kenmerk van de begane 

grond, waar verder weinig meer origineel is. Alleen het centrale trappenhuis en 

de noodtrappenhuizen aan de noord- en zuidzijde hebben hun oorspronkelijke 

plaats gehouden. De entreerichting en de entreehal zijn verschoven, maar nog wel 

toegankelijk via het oorspronkelijke overdekte entreebordes. Daarnaast zijn enkele 

karakteristieke elementen van de oorspronkelijke installatie bewaard gebleven, 

met name de luchtspouw (dubbele buitengevel) en een monumentale centrale 

installatieschacht (naar zijn vorm de “spinnenkop” genoemd) aan de noordzijde, die 

kelder en begane grond verbindt. 

Boven is een groot deel van de inbouw nog wel origineel. De flexibiliteit wordt hier 

beperkt door de acht patio’s en door de gemetselde en door stalen puien aangevulde 

scheidings- annex kastenwanden van de kabinetten langs de gangzijde. Andere vaste 

en beeldbepalende elementen zijn het centrale trappenhuis met aan weerszijden 

toiletblokken, de installatieschacht aan de noordzijde (nu deels toiletten) en de 

entrees van de luchtbruggen aan de west- en noordzijde.

De indeling van de installatiekelder is ook nog grotendeels origineel. Van 

bijzonder belang zijn hier alleen de centrale betonnen installatieschacht en het 

circulatiesysteem (hellingbaan, centraal trappenhuis, noodtrappenhuizen en 

verbinding fietsenkelder-entree).

[2.27] Draagconstructie72

De belangrijkste constructieve eisen waren optimale flexibiliteit en voor de 

computerinstallaties voldoende stabiliteit (in verband met trillingsgevoeligheid van 

de apparatuur). Daarom is er een constructieve tweedeling: een tweelaagse betonnen 

tafel met daarop een lichte staalconstructie.

De kelder en begane grond zijn uitgevoerd in een grotendeels in het werk gegoten 

betonconstructie van relatief zware doorlopende vloeren (respectievelijk 35 en 38 cm. 

dikte) met een gelijkmatig stramienraster van paddestoelkolommen (doorsnede 60 

cm.). Voor de vloeren van de balkongalerij en de patio’s op de eerste verdieping zijn 

prefab betonelementen toegepast.

De relatief grote kolomafstand van 9,92 meter (8 modules) houdt het vloeroppervlak 

zo veel mogelijk vrij. De zware constructie maakt dwarsverbanden voor stijfheid 

72. Technische details ontleend aan: Gebouwendienst 

TUe, scans microfiches bestek- en werktekeningen 

Rekencentrum

2.52



97

overbodig, wat weer extra flexibiliteit oplevert. Ter vergelijking: het gelijktijdig 

eveneens als paddestoelconstructie gebouwde W-hoog heeft vloeren van 25 cm. dikte 

en een kolomdikte van 30 cm. bij een kolomafstand variërend van tot 6,20 m. tot 9,92 

m. De kelder is ter bescherming van de installaties uitgevoerd als een waterdichte 

bak.

De betonconstructie fungeert als een tafel voor de hoofdetage. Deze is om gewicht te 

besparen en veel licht toe te laten geconstrueerd als een licht staalskelet op dezelfde 

moduulmaten. De constructie bestaat uit 32 prefabsegmenten van honingraatliggers 

(Litzka-liggers, 2 IPE 360-profielen op elkaar), verbonden door lichtere tussenliggers 

(HE 300B).  Op de kruispunten van de segmenten staan aan de buitengevel steeds 

drie en bij de patio’s steeds vier kolommen op de standaardmoduulmaat van 9,92 m., 

gelast en verankerd in de betonvloer. Deze kolombundels zijn aan de buitengevel 

zichtbaar als driehoekige inspringing. Bij het plafond van het hoofdtrappenhuis is de 

dakconstructie in het zicht gelaten.

Het geheel rust vanwege de moerasachtige ondergrond op een paalfundering van 10 

tot 16 meter diepte om optimale stabiliteit te garanderen.

[2.28] Deelconclusie draagconstructie

De gekozen constructie is zeer specifiek voor de functie als rekencentrum. De geheel 

in het werk gegoten betonskeletconstructie met paddestoelkolommen op de ruime 

stramienmaat van 9,92 m. zorgt voor stabiliteit en optimale flexibiliteit. Belangrijk 

daarvoor zijn ook de extra zwaar gedimensioneerde vloeren en kolommen, die extra 

dwars- of verticale verbanden overbodig maken.

Het betonskelet dient als tafel voor de zeer lichte staalskeletconstructie boven op 

dezelfde stramienmaat. 

Beide constructiesystemen zijn ook in het interieur deels in het zicht gelaten en 

daardoor in hoge mate beeldbepalend.

[2.29] Inbouw en interieur

Door de gekozen draagconstructie kunnen alle etages vrij ingedeeld worden. In 

de kelder zijn de meeste wanden om installatietechnische redenen gemetseld, 

aangevuld met een aantal betonnen muren. De centrale installatieschacht (de 
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“spinnenkop”) aan de westzijde is uitgevoerd in in het werk gegoten beton, de andere 

wanden zijn van gemetselde MBI betonsteen.

De etages hierboven zijn voornamelijk ingedeeld met systeemwanden. Op de begane 

grond is vrijwel niets over van de oorspronkelijke indeling. Bij de grote verbouwing 

/ renovatie in 2001 is deze etage omgebouwd tot kantoorverdieping. Daarbij is de 

oorspronkelijke betonnen spinnekop centraal in het westelijk deel bewaard gebleven. 

Ook de originele Goldbach-montagevloer van de voormalige computerruimte is – zij 

het bedekt – nog aanwezig. 

De wanden rond de centrale circulatieruimte zijn uitgevoerd als vaste, beglaasde 

stalen puien in neutraal lichtgrijs. Verder zijn kunststof paneelwanden toegepast, die 

gemakkelijk verplaatsbaar zijn. Alleen de natte cellen, liftkoker en leidingschachten 

zijn van gemetselde betonsteen.

De centrale trap is uitgevoerd in prefab beton met bruine tegels (Buchtal splijttegels) 

en een roodgeschilderde balustrade. Dezelfde tegels lagen oorspronkelijk in de (nu 

verplaatste) entreehal en liepen door naar buiten, waar ze nog steeds liggen. Ze 

geven mede vorm aan de continuïteit van in- en exterieur en zijn daarom van groot 

belang. Ook de entreetrap buiten had oorspronkelijk bruine tegels, maar die zijn in 

2001 vervangen door een geheel betonnen trap met in het midden een roodmetalen 

balustrade. 

De hoofdverdieping is nog grotendeels in originele staat, met de oorspronkelijke 

systeemwanden en originele systeemplafonds van lichtgrijze, geperforeerd metalen 

vierkante tegels. Alleen in de traphal zijn de honingraatliggers van de dakconstructie 

in het zicht gelaten en blauw geschilderd. 

De kabinetten hebben langs de gangen driekwarthoge in wit gestucte betonsteen 

uitgevoerde kastwanden met typische prefab betonnen afgeronde hoeken, aan de 

bovenzijde en bij de entrees ingevuld met een verglaasde stalen systeemwand, 

lichtgrijs geschilderd. De gangvloeren hebben nog het originele zwarte linoleum, dat 

oorspronkelijk ook in de kabinetten doorliep. 

De toiletgroepen aan de west- en oostzijde zijn aan de buitenzijde bekleed met bruine 

tegels en hebben blauwe deuren. 

Alle buitenwanden hebben een lage borstwering van glad zichtbeton met koud daarop 

de lichtgrijs geschilderde kozijn- en in het zicht gelaten draagconstructie. Alleen 
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bij gangen langs de toiletgroepen aan weerszijden van het hoofdtrappenhuis zijn de 

patiowanden vanwege de privacy ingevuld met glazen bouwstenen.

De patio’s hebben nog de originele grindtegels en de als pergola uitgevoerde vaste 

zonweringsconstructie, met rond elke kolom twee betonnen bloembakken. De reliëfs 

van Ad Dekkers zijn bij de verbouwing in 2001 vervangen door lichtkoepels. Alleen de 

noordoostelijke patio boven de entree heeft geen lichtkoepel. 

[2.30] Deelconclusie interieur

Op de begane grond is, behalve het centrale trappenhuis en de Goldbach-

montagevloer, vrijwel niets overgebleven van de originele inrichting. De 

hoofdverdieping is nog grotendeels in originele staat, met zelfs nog het originele 

linoleum en de oorspronkelijke geperforeerd metalen plafondtegels. Een dergelijk 

compleet bewaard gebleven inbouwinterieur is relatief zeldzaam.

Ook de patio’s hebben nog hun originele inrichting; alleen de vloerreliëfs ontbreken en 

zijn vervangen door lichtkoepels. 

 

[2.31] Installaties

Installatietechnisch was en is het gebouw in tweeën gedeeld. Boven is het gebouw 

natuurlijk geventileerd, de begane grond heeft airco. Vrijwel alle installaties zijn 

gemoderniseerd en weggewerkt in de kelder en op het dak. Alleen bij de brandtrap in 

de noordgalerij staat een zeer storende klimaatinstallatie buiten tegen de gevel.

Een aantal kenmerkende onderdelen van de oorspronkelijke klimaatbehandeling is 

gespaard bij de renovatie in 2001. Meest in het springend is de luchtspouw aan de 

binnenzijde van de begane-grondgevels. Deze is nog in originele staat, met enkelglas 

aan binnen- en buitenzijde, roostervloeren en -plafonds en grote, beeldbepalende 

ventilatieroosters in de buitengevels. Hoewel ook hier de installatie is vernieuwd 

functioneert de luchtspouw nog altijd als geconditioneerde klimaatbuffer. De 

oorspronkelijke luchttoevoerkanalen worden nog gebruikt, maar de meeste 

ventilatieroosters zijn dichtgezet. Enkele roosters zijn aan de achterzijde voorzien van 

een regelbaar rooster, dat natuurlijke ventilatie mogelijk maakt.

Ook de “spinnekop”, de grote betonnen luchtbehandelings- en leidingschacht die 

vroeger de luchtbehandelingsinstallatie in de kelder met de computerzaal verbond, is 
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bewaard gebleven.

Boven is de constructie met vaste zonweringslamellen, gecombineerd met flexibele 

lamellen bij de inspringende geveldelen, nog grotendeels in originele staat. Binnen zijn 

de oorspronkelijke cv-radiatoren, geplaatst langs de gevels, nog steeds in gebruik. 

[2.32] Deelconclusie installaties

De klimaatinstallatie voor de computerafdeling op de begane grond was speciaal 

voor dit rekencentrum ontwikkeld en van fundamenteel belang voor het functioneren 

ervan. Hoewel nu grotendeels buiten gebruik zijn enkele beeldbepalende elementen 

bewaard gebleven. Dat geldt met name voor de centrale installatieschacht (de 

“spinnekop”) en de luchtspouw met ventilatieroosters, die ook visueel belangrijk zijn in 

de ritmiek van de gevel.

Boven is vooral de originele vaste zonwering sterk beeldbepalend. Overigens zijn hier 

ook nog de originele cv-radiatoren in gebruik. 
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2.46 – Zicht op de patio op de eerste verdieping. Nog in geheel oorspronkelijke staat behalve dat de plastieken van Ad Dekkers zijn verwijderd en er een lichtkoepel is gemaakt tijdens de 
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2.52 – De radiatoren zijn afgestemd op de draagstructuur en vormen daarmee een expressief geheel.
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2.61 – Daklandschap van Laplace: de opbouw ter plaatse van de centrale trap en enkele niet-oorspronkelijke installaties.



105

2.61



3



Deel III - Algemene waardestelling



108

De cultuurhistorische waarde van het voormalige Transitorium / Rekencentrum heeft 

drie dimensies; een typologische, een stedenbouwkundige en een architectonische.

Laplace is nationaal gezien één van de weinige in redelijk originele staat bewaard 

gebleven voorbeelden van deze relatief zeldzame gebouwtypologie. Omdat de eerste 

computers zeer kostbaar en complex waren konden alleen universiteiten en grote 

bedrijven zich een rekencentrum veroorloven. Na een korte bloeiperiode van ca. 1955 

tot 1980, gekoppeld aan de opkomst van de mainframe-computer, maakten technische 

ontwikkelingen een centraal computergebouw overbodig. Vanaf de jaren negentig 

werden de meeste rekencentra al weer afgebroken of grondig verbouwd. 

Hoewel ook bij Laplace de voormalige computerafdeling ingrijpend werd heringericht 

zijn de speciale gebouwstructuur met installatiekelder en kantooretage en zelfs 

enkele typerende installaties (de “spinnenkop” en de luchtspouw) bewaard gebleven. 

Van fundamenteel belang is de door het gehele gebouw doorgezette skeletconstructie 

(beneden in beton en boven in staal) met een ruim modulair grid van kolommen, 

die optimale indelingsflexibiliteit garandeerde, zodat technische ontwikkelingen 

geaccomodeerd konden worden. 

In stedenbouwkundig opzicht is Laplace van speciale betekenis als eerst 

gerealiseerde gebouw van het tweede centrum en aldus is het onderdeel van een 

nog steeds niet ingeloste belofte. OD205 benadrukte het belang van Laplace als bij 

uitstek centrale voorziening voor de programmering van het nieuwe centrum. Door 

zijn koppeling aan E-hoog en aan Traverse verbindt het gebouw bovendien als enige 

de eerste drie bouwfases. Belangrijkste verbindende elementen zijn de luchtbruggen 

en de zorgvuldig vormgegeven podium annex galerij, dat het gebouw rondom met 

subtiele variaties aan zijn omgeving bindt.

Samen met het achterliggende Elektrotechniek-complex (nu Flux) vormt het 

gebouw de getrapte noordelijke pleinwand van Laplace als (beoogd) tweede 

centrum en verbindt het de eerste twee bouwrondes. Daardoor, en door de zorgvuldig 

vormgegeven koppeling aan de groene verkeersas De Zaale, behield de campus een 

organisch samenhangend beeld, ondanks de gebrekkige ruimtelijke begrenzing in 

noordoostelijke richting. Hoewel het tweede centrum nooit volledig gerealiseerd is 

krijgt het in het Masterplan 2020 opnieuw betekenis als verbinding tussen compacte 

campus en stad. Door hogere bebouwing aan de noordoostrand zal het tweede 
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centrum eindelijk ruimtelijk duidelijker gedefinieerd worden.

In architectonisch opzicht is Laplace samen met het Werktuigbouwkundecomplex 

het meest gave voorbeeld van de architectuur van de tweede bouwronde. De 

alzijdigheid, de lichte verheffing boven het maaiveld en het consequent volgehouden 

maatsysteem kenmerken ook de eerste bouwronde. Maar de abstracte, fabriekachtige 

uitstraling van de eerste bouwfase is hier vervangen door een toegenomen 

plastiek van de gevels, waar de modulaire structuur in de vorm van de vrijgelegde 

paddenstoelkolommen beneden en de afgeschuinde hoeken boven duidelijk zichtbaar 

is gemaakt. De paviljoenvorm met patio’s verraadt aandacht voor de menselijke maat. 

Dat blijkt ook uit de podiumgalerij beneden en het balkon en de nog grotendeels 

intacte kantooretage met patio’s boven. 

Ook de poging techniek zichtbaar en benaderbaar te maken en zo te “vermenselijken” 

is nog altijd afleesbaar aan het gebouw, met name aan de galerij met glasgevel rond 

de voormalige computerafdeling.

Binnen het oeuvre van OD205 markeert het de overgang van de zakelijk-

functionalistische architectuur uit de wederopbouwperiode naar een mengeling 

van brutalisme en structuralisme, zoals die door Team X vanaf het einde van de 

jaren vijftig werd ontwikkeld. Van Embden spreekt in dit verband zelf van een 

“vermenselijking” en een “vriendelijker gebaar naar bewoners en buitenruimte”.73 

Belangrijkste voorbeeld lijkt de Freie Universität Berlin van Candilis Josic Woods 

(1963-1971), het prototypische “mat-building”.

73. Van Embden, Toelichting Driegebouwenplan, 

aangehaald in Meurs, op.cit. [noot 2], p. 67

Bijschriften afbeeldingen

3.1 – In dit beeld wordt de sterke plasticiteit van Laplace benadrukt, een typische eigenschap van het 

gebouwrepertoire uit de tweede bouwfase. Het krachtige betonnen podium, de plastische omloop, de 

verdieping met gebogen balusters, zonwering en met name de plasticiteit van het daklandschap en 

patio’s. Het enige niet-oorspronkelijke element in dit beeld is de spiltrap (noodtrap).
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1469 [V-45]  Dwarsprofiel over gebouw voor C.T.D en Transitorium

1469 [V-43]  Gedeeltelijke doorsnede over patio en balkon + aanzicht kabinetwand gangzijde

1469 [V-76]  Principe details / zonnewering op de galerijen

1469 [V-32]  Principedetails galerij op 2085+

1469 [V-75]  Principe prefabelementen galerij

1469-4 [V-111]  Details verdiepingsvloer nivo 2080+

1469 [V-67]  Detail in te storten riolering verdiepingvloer

1469 [V-92]  Verticale doorsnede luchtinstallatie

1469 [V-30]  Principedetails plafond begane grond

1469-4 [B-05]  Plattegrond dak met principedetails

1469 [W-56]  Details beton skelet verbindingsbrug

1469 [V-151]  Prefabbeton patio’s

1587 [0.05/3.00]  Kollegezalen Transitorium / plattegrond en doorsneden

   Ontleend aan: Gebouwendienst TUe, scans microfiches bestek- en werktekeningen Rekencentrum
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