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DEEL I 
Inleiding 

Voor u ligt het resultaat van het aan de TU/e uitgevoerde 
onderzoek naar de cultuur- en bouwhistorische waarden 
van het gebouw Potentiaal en de bijbehorende gebouwen 
Impuls en Corona. Deze gebouwen werden in de jaren zestig 
en zeventig opgeleverd onder de namen E-Hal (impuls) 
E-hoog (Potentiaal) en de latere aanbouw (Corona). Het is 
een beschrijving en waardestelling van het door Van Embden 
ontworpen gebouw achter het Hoofdgebouw op de TU/e 
campus waarin tot op heden (onder andere) de faculteit 
Elektrotechniek is gehuisvest. 
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Verantwoording
“Of de deskundigheid het zal waarderen, moeten we 

afwachten, dat men het over 25 jaar zal uitspuwen is wel 
zeker. Dat men er over 50 jaar misschien de kwaliteit wel in 
zal willen herkennen, die we er met veel geploeter toch zeker 
wel in zullen hebben weten te leggen, mogen we hopen …” - 
Van Embden 1946

Voor dit onderzoek werd in 2011 opdracht gegeven in het 
kader van de transformatie van de TU/e campus, waarvan het 
ensemble (Potentiaal, Impus en Corona) onderdeel uitmaakt. 
Uit eerder onderzoek naar de stedenbouwkundige kwaliteiten 
van de gehele campus bleek reeds dat een onderdeel van 
het ensemble, namelijk de hoogbouw, behouden dient te 
blijven. De op handen zijnde verhuizing van de faculteit 
Elektrotechniek leidt derhalve tot een transformatieopgave 
met tenminste behoud van de hoogbouw als uitgangspunt. In 
deze cultuurhistorische verkenning over het gebouwensemble 
Potentiaal – Impuls – Corona, zal specifieker worden 
ingegaan op de waarden van het ensemble in relatie tot de 
campus en de individuele gebouwdelen. 

Om op een onderbouwde manier te kunnen spreken 
over de kwaliteiten van het gebouwensemble is een 
bouwhistorisch onderzoek opgetuigd, waarmee aangetoond 
wordt met welke waarden rekening gehouden zou moeten 
worden bij de aanpassing van het ensemble voor een nieuwe 
gebruiker. Eerst wordt de ontstaansgeschiedenis uit de 
doeken gedaan, daarna volgt een catalogus van het gebouw. 
Om de kwaliteiten van het ensemble te achterhalen wordt 
het gebouw, op basis van de richtlijnen bouwhistorisch 
onderzoek1, op drie verschillende beschouwingniveaus 
bekeken, namelijk dat van het ensemble in relatie tot de 

1  Leo Hendriks and Jan van der Hoeven (2009) Richtlijnen 
bouwhistorisch onderzoek, 2nd ed. Utrecht: Rijksgebouwendienst

campus, het Elektrotechniek ensemble (het ensemble van 
hoogbouw en laagbouwhallen) en het element. 

Per beschouwingniveau worden waarden geanalyseerd, 
opgetekend en toegekend. 

In de cultuurhistorische verkenning van de campus2 
door UrbanFabric|Steenhuis stedenbouw/landschap is 
reeds een aantal waardevolle karakteristieken uiteengezet. 
Het betreft de waarden van het campus terrein op een 
stedenbouwkundige schaal met betrekking tot het groen, de 
bebouwing, de ontsluiting en de opzet. Kort samengevat gaat 
het om: 

Groen: landschap als kader, park als kern 

De gebouwen hebben een vrije ligging in het park, de 
overgang naar de omringende stad is gemarkeerd door een 
groene rand.

Bebouwing: ensembles van gebouwen, verbindingen, 
buitenruimten

De kern van de campus wordt gevormd door de 
universiteitsgebouwen uit de eerste en tweede bouwfase. Ze 
hebben een grote architectonische samenhang, zijn meestal 
alzijdig en worden onderling verbonden door loopbruggen op 
niveau en pleinen en buitenruimtes op maaiveld.

Ontsluiting: bajonet, centrale as en binnenring 

De campus kent een hiërarchische verkeersstructuur, die 
alle gebouwen ontsluit. 

Centrum: middelpunt zoekende krachten 

In de loop van de tijd is de ideevorming over het 
centrum van de campus als geheel geregeld gewijzigd. 
Het TU-ensemble heeft een centrum op de as auditorium – 

2  Paul Meurs e.a. UrbanFabric|Steenhuisstedenbo
uw/ landschap (aug. 2009)  Technische Universiteit Eindhoven 
Cultuurhistorische Verkenning Campus. Schiedam 

hoofdgebouw – W-hal – Ceres.

Bij deze waarden van het campus terrein op een 
stedenbouwkundige schaal is een aantal fysieke dragers 
geformuleerd: 

•	 De groene rand (Kennedylaan, Onze Lieve 
Vrouwestraat, Insulindelaan en Prof. Dorgelolaan)

•	 De hoofdstructuur, tevens monumentale ruggengraat 
van het terrein, van west naar oost die wordt 
ondersteund door gebouwen en beplanting.

•	 De pleinen tussen de bebouwing uit de eerste en tweede 
bouwfase

•	 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

Zowel de algemeen geldende waarden van het 
campus terrein op een stedenbouwkundige schaal als de 
benoemde fysieke dragers maken inmiddels deel uit van 
het stedenbouwkundige masterplan en het gemeentelijke 
bestemmingsplan.

Ze worden waar nodig als onderlegger voor deze 
waardestelling gebruikt. 

Op architectonisch vlak zijn ook al uitspraken gedaan over 
de waarden. Zowel in relatie tot de stedenbouwkundige opzet 
als op objectniveau. Uitgangspunt hierbij is de gefaseerde 
ontwikkeling van de campus, waarbij per fase een aantal 
karakteristieke kan worden geformuleerd. 

Uit historisch onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van de 
campus zich in de volgende bouwfases heeft voltrokken. 

Eerste bouwfase 1957-1965: Kerngebied
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Tweede bouwfase 1965-1974: Uitbreiding 
kerngebied

Derde bouwfase 1974-1994: Een nieuw centrum

Vierde bouwfase 1994-2009: Masterplan, campus 
2020

Op dit moment kunnen we stellen dat zich een vijfde 
bouwfase heeft aangediend, in 2010 is overgegaan naar TU/e 
Sciencepark.

Impuls en Potentiaal zijn gerealiseerd in de eerste 
bouwfase, Corona stamt uit fase twee. 

De algemene architectuur karakteristieken die daarvoor tot 
op dit moment zijn gedefinieerd zijn: 

De eerste bouwfase:

•	 Een consequent doorgevoerd maatsysteem

•	 Alzijdigheid, bereikt door de openheid van de 
gevels (skeletconstructies en vliesgevels)

•	 Zelfdragende vliesgevels voor of tussen een 
skeletconstructie van beton/staal

•	 Zwevende plinten en zwevende entrees. De 
begane grond sluit niet volledig aan op het 
maaiveld. De entrees worden door middel van 
trappartijen aangesloten op maaiveldniveau

•	 Sommige gebouwen liggen verdiept in het 
terrein, zoals het Auditorium.

•	 Opvallend kleurgebruik in de gevels, de deuren 
en de loopbruggen

De tweede bouwfase:

•	 De karakteristieken van de gebouwen uit de 

tweede bouwfase verschillen niet veel van die 
uit de eerste bouwfase:

•	 De alzijdigheid is bij een aantal gebouwen 
gehandhaafd (W-hoog, Laplacegebouw).

•	 Andere gebouwen zijn meer gesloten van 
karakter (W-laag, N-laag, Corona), door de 
opbouw van de gevels.

•	 De meeste gebouwen bestaan uit een betonnen 
skeletconstructie, met vliesgevels en een 
lammelensysteem. De railingen/ballustrades 
aan de gevels hebben dezelfde vormentaal en 
een opvallende rode kleur.

•	 De plinten sluiten net als in de eerste fase niet 
altijd aan op maaiveldniveau.

•	 Aansluitingen met het maaiveld zijn net 
zo zorgvuldig als in de eerste bouwfase 
(trappartijen, groen, entrees).

•	 De entrees zijn groot en opvallend.

Daarnaast zijn de aansluiting van de gebouwen op het 
maaiveld en de aansluiting tussen de verschillende gebouwen 
door middel van het loopbruggensysteem karakteristiek.

Deze reeds vastgestelde kwaliteiten komen ook in deze 
waardestelling naar voren en zullen voor het ensemble 
specifiek  en inzichtelijk gemaakt worden.

Doel
• Primair doel van het onderzoek is het leveren van 

een wetenschappelijk gefundeerde waardestelling van het 
gebouw Potentiaal, inclusief de bijgebouwen Impuls en 
Corona. 

• De resultaten zullen als kader dienen bij het 
onderzoeken van mogelijkheden voor de transformatie van 
het complex binnen de kaders van de transformatie van de 
TU/e campus.

Gegevens

Opdrachtgever en eigenaar 

Technische Universiteit Eindhoven

Dienst huisvesting

Onderzoekers

Loes Veldpaus

Adres

Den Dolech  /  De Lampendriessen 

Eindhoven

Situering

noord: Corona, Dommel

oost: Laplace gebouw en Traverse

zuid: W-Hal en zuidwest: Hoofdgebouw

west: Impuls, Dommel
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A Ontstaansgeschiedenis 
Hier wordt de ontstaansgeschiedenis van het 

elektrotechniekensemble toegelicht. Zowel de keuzes voor 
de uiteindelijke vorm van het ensemble als de invloed op 
het stedenbouwkundige plan voor de campus zelf worden 
toegelicht.  Ook wordt in chronologische volgorde de 
totstandkoming van de verschillende objecten binnen het 
ensemble toegelicht. 
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Ontstaansgeschiedenis campus
De campus van de Technische Universiteit Eindhoven werd 

gebouwd vanuit een consistente en consequent doorgevoerde 
visie op een functionele stedenbouw en architectuur. De 
locatiekeuze voor het Dommeldal, dat ondanks de centrale 
ligging in Eindhoven tot na de oorlog nagenoeg onbebouwd 
was gebleven, maakte een groene campus in de nabijheid 
van het centrum mogelijk. Het TU/e terrein betreft een totaal 
ontwerp waaraan hetzelfde architectenbureau gedurende 
vijfendertig jaar vorm gaf (1954-1989). Architect S.J. van 
Embden3 (1904-2000) werd al in de initiatieffase betrokken 
en kreeg later de kans om zijn denkbeelden te realiseren 
en te materialiseren.4 Van Embden was dus tot ver in de 
derde bouwfase betrokken bij de ontwikkeling van het 
campusterrein. 

Het definiëren van een aantal steeds geldende 
uitgangspunten hielp van Embden te komen tot een consistent 
plan. Deze uitgangspunten waren vanaf het begin: 

•	 Centraliseren en ontmoeten door middel van een 
compacte organisatie. Aanleiding was de wens tot 
een hechte scholengemeenschap en stimuleren van 
het contact tussen de verschillende disciplines, 
als ook economisch gebruik van het bouwterrein. 
Belangrijkste ruimtelijke consequenties hiervan zijn 
de hoogbouw en het loopbruggensysteem. 

•	 Flexibiliteit om veranderingen, verhuizing 
en uitbreidingen (zo eenvoudig) mogelijk te 
maken. Zowel op binnen het gebouw als op 

3  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; en 
in 1969 werd het OD205.

4  Het ontstaan van de TU/e campus is uitgebreid 
omschreven in het document Technische Universiteit Eindhoven 
Cultuurhistorische Verkenning Campus (UrbanFabric|Steenhuisstede
nbouw/ landschap)

stedenbouwkundig niveau werd daarom zoveel 
mogelijk gewerkt met stramien- en standaardmaten. 

•	 Gebruik van een zo goedkoop mogelijke en rationele 
bouwwijze. Dit resulteerde in een ver doorgevoerde 
standaardisatie en normalisatie van bouwkundige 
onderdelen.

Deze uitgangpunten komen steeds terug in de keuzes voor 
positionering, gebouwtype, plattegrond, materialisering etc. 
en zijn dus ook zeer relevant voor het Ensemble Potentiaal-
Impuls-Corona.

Gebouwen voor Elektrotechniek
Van Embden verdeelde het Dommeldal bij de planning 

van de campus in drie zones. Van noord naar zuid waren 
deze respectievelijk bestemd voor Elektrotechniek (zo ver 
mogelijk van het spoor in verband met trillingen en mogelijke 
verstoring van de meetapparatuur), Werktuigbouwkunde 
(deze afdeling zou de meeste onderlinge relaties hebben met 
zowel Scheikunde als Elektrotechniek) en Scheikunde. Bij 
de indeling van het terrein voor de Technische Hogeschool 
werd de noordelijke strook dus gereserveerd voor de afdeling 
der Elektrotechniek (afb. p.17). Vanuit die indeling werd een 
eerste stedenbouwkundig plan (afb. p.20) bedacht. 

Om te bepalen welke gebouw op welk moment gebouwd 
moest worden deelde Van Embden de ruimtevraag op in 
vier categorieën aan de hand van programma, ligging en 
constructie: 

Hallen voor niet-stapelbare onderzoeksfuncties; 

algemene laboratoria en instructiezalen; 

kantoor- en vergaderruimten; 

en gebouwen voor bijzondere functies zoals collegezalen

Dit werd ook toegepast op Elektrotechniek 
en “aanvankelijk was voorgesteld de benodigde 
ruimte te verdelen over vier gebouwen, te weten 
een hal voor elektrische machines (1500m2), een 
hoogspanningslaboratorium (2000 m2), een tussenbouw 
(3000 m2), snel te realiseren om het ruimtegebrek in de 
beginperiode te beperken en een hoogbouw (9270 m2).“5 
Waarbij de hoogbouw pas op de planning stond voor 
halverwege de jaren zestig.

De andere drie gebouwen zouden gedurende de eerste 
bouwfase langzaam gerealiseerd worden. Alleen de hal 
voor elektrische machines zou direct gebouwd worden. Een 
dergelijke hal leek op dat moment namelijk het enige voor 
Elektrotechniek benodigde gebouw met specifieke eisen waar 
het vorm en constructie betrof. Hiervoor werd zodoende 
direct een eigen, aan deze eisen aangepast, bouwwerk 
gesticht.6 De ‘hal voor elektrische machines’, de E-hal, thans 
bekend onder de naam Impuls, kwam gereed in 1959 en werd 
met het begin van het nieuwe academische jaar in september 
1959 in gebruik genomen. 

Andere benodigde ruimte was van algemene aard 
en kon in andere gebouwen worden opgevangen. De 
algemene laboratoria en instructiezalen en de kantoor- en 
vergaderruimtes waren flexibel en uitwisselbaar; er was 
dus niet direct noodzaak voor een speciaal gebouw met 
deze functies voor Elektrotechniek. Tijdens de eerste 
bouwfase (’57-’65) zou Elektrotechniek in principe 

5  Archief TUE 1022526 N/5750- Programma van Eisen 
met schetsplan en globale begroting van het hoge gebouw voor 
elektrotechniek. Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven, juli 
1959 p4

6  Archief TUE 1022526 N/5750- Programma van Eisen 
met schetsplan en globale begroting van het hoge gebouw voor 
elektrotechniek. Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven, juli 
1959
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worden ondergebracht in het bovengedeelte van de centrale 
hoogbouw (het Hoofdgebouw). Pas later zou een eigen 
hoogbouw gerealiseerd worden. 

Het programma van eisen dat in februari 1957 werd 
aangeboden aan de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschap, voor een complex van gebouwen voor de 
definitieve huisvesting van de Technische Hogeschool 
Eindhoven, was gebaseerd op de verwachting van een 
uitbouw van de hogeschool met drie technische afdelingen 
en een totaal van 10007 studenten - waarvan 300 bij 
elektrotechniek.8 Bij de inschrijving in 1957 bleken beide 
cijfers veel te laag. Het totaal werd bijgesteld naar 1800 
studenten, waarvan 600 voor elektrotechniek. Op basis van 
deze cijfers moest het gehele programma voor de campus 
worden herzien.9 Om de grote studentenaantallen op te 
vangen werd besloten tot versnelde bouw van een eigen 
hoogbouw voor Elektrotechniek. Er werd daarmee niet 
alleen voorzien in een herziening van bouwplannen om de 
ruimtevraag vanuit de faculteit Elektrotechniek op te vangen, 
het wijzigde de plannen voor de hele campus. 

Ruimtevraag Elektrotechniek

Zoals te zien op de plankaart (p.20) in de eerste plannen 
zou de tussenbouw een carrévormige plattegrond krijgen en 
is de hoogbouw getekend met een molenwiek plattegrond. De 
afdeling (elektrotechniek) gaf echter “na zorgvuldig beraad 
de voorkeur aan een zo groot mogelijke centralisatie, ten 
einde zo gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen voor 

7  na vijf kalenderjaren
8  Archief TUE 1022526 N/5750- Programma van Eisen 

met schetsplan en globale begroting van het hoge gebouw voor 
elektrotechniek. Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven, juli 
1959 p3

9  Herzien programma van eisen met schetsplan en globale 
begroting voor de Technische Hogeschool Eindhoven. Eindhoven: 
Technische Hogeschool Eindhoven, juni 1958: http://alexandria.tue.nl/
extra2/boek/7903958.pdf bezocht op 31 januari 2011 

een intensief contact tussen de verschillende groepen van de 
afdeling.”10 De wens om de organisatie te centraliseren en tot 
een hechte hogeschoolgemeenschap te maken (en economisch 
gebruik van het bouwterrein) waar de verschillende 
disciplines gemakkelijk met elkaar in contact konden 
treden, maakte het eerste plan voor Elektrotechniek niet erg 
logisch. Er was niet alleen veel sneller dan gedacht meer 
ruimte nodig, ook zou een vierledig plan en een hoogbouw 
met verschillende vleugels juist voor decentralisatie en een 
slechte samenhang kunnen zorgen. Ook de door Van Embden 
gewenste flexibiliteit zou minder sterk aanwezig zijn in het 
eerste plan. Daarom werd een nieuw plan gemaakt (afb.p21), 
waarbij men koos voor een ruimtelijk eenduidiger complex, 
bestaande uit de al gebouwde machinehal en één hoogbouw, 
met twee aangebouwde laagbouwdelen. Deze laagbouwdelen 
boden ruimte aan de bijzondere functies van collegezaal en 
hoogspanningshal, de hoogbouw aan alle leerstoelgroepen 
binnen de afdeling. 

Dit is het Elektrotechniek ensemble zoals het uiteindelijk 
tot stand kwam.(zie ook afb. p19) De algemene situering van 
de gebouwen werd, net als het Scheikundegebouw en het 
Hoofdgebouw, nauwkeurig noordzuid. 

Stedenbouwkundige aanpassing campus

Deze planwijziging voor Elektrotechniek had invloed op 
het gehele campusplan. In originele opzet had Van Embden 
het hoofdgebouw gedacht als het centrale dominerende 
element – de naam was ook centrale hoogbouw - op de 
campus. Door de hogere aantallen studenten en de wensen 
van Elektrotechniek en de daarmee gepaard gaande 
vervroegde komst van de hoogbouw voor deze afdeling 
veranderde de stedenbouwkundige verhoudingen op de 

10  Archief TUE 1022526 N/5750- Programma van Eisen 
met schetsplan en globale begroting van het hoge gebouw voor 
elektrotechniek. Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven, juli 
1959 p4

campus. 

Elektrotechniek kreeg niet alleen één eenduidige 
hoogbouw in plaats de molenwiek, deze hoogbouw moest 
ook nog eens hoger zijn dan de andere gebouwen. Dit om 
mogelijke storing in de meet- en zendapparatuur op het dak te 
minimaliseren. Dat zorgde ervoor dat het hoofdgebouw niet 
langer gepositioneerd kon worden als het dominant element. 
Van Embden koos er daarop voor om het hoofdgebouw als 
de verbindende schakel tussen twee flankerende – nog iets 
hogere – gebouwen (hoogbouw voor Elektrotechniek en 
Scheikunde) in te zetten. De nadruk kwam zo te liggen op de 
totaliteit van het ensemble van drie hoogbouwstructuren, in 
plaats van op een centrale hoogbouw. 

Ensemble van objecten
Zoals te zien op de beelden op p.18 en p19 bestaat 

het originele ensemble van Elektrotechniek uit Impuls 
(E-Hal), en Potentiaal (E-Hoog) en twee laagbouwdelen: de 
Hoogspanningshal ten noorden de Voorbouw (Luifel) ten 
zuidwesten van de hoogbouw.

Later wordt Corona aangebouwd. 

De verschillende objecten binnen het ensemble zullen 
hierna in volgorde van oplevering worden besproken. 

1959: De E-Hal (Impuls) 

De E-Hal bestaat uit twee beuken van zeven traveeën. 
Het oorspronkelijk plan bevatte vijf traveeën, maar werd al 
tijdens de bouw met twee traveeën verlengd. “Op grond van 
recente inzichten ten aanzien van de in de naaste toekomst 
te verwachten aantallen studenten blijkt deze hal te klein 
te zijn, zodat een noodzakelijke uitbreiding van dit gebouw 
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Maquette eerste bouwfase, met de sequentie van drie hoogbouwstructuren, ensemble voor Elektrotechniek meest rechts
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Potentiaal (E-Hoog)

Voorbouw (Luifel)

Corona

Impuls (E-Hal)

schematisch overzichtensemble voor Elektrotechniek
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Eerste stedenbouwkundige plannen voor de TU/e Campus, uit de 
periode voor 1957 
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Het gerealiseerde stedenbouwkundige plan voor de TU/e campus. 
met het ensemble voor Elektrotechniek: nr 3 ‘de Luifel’ laagbouw 
met collegezaal, nr 4 Hoogbouw Elektrotechniek (Potentiaal) , nr 5 
Hoogspanningshal, nr 6 E-Hal (Impuls)



24

Beeld van de hoogbouw en de hoogspanningshal voor Corona werd 
toegevoegd (noord)

Terreinindeling met ten noorden de strook voor Elektrotechniek, in het midden Werktuigbouwkunde en ten zuide Scheikunde.  
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onder ogen moet worden gezien”11 De noordelijke beuk werd 
ingericht als machinehal met loopkraan, de zuidelijke beuk 
heeft een tussenverdieping met kantoor- en onderwijsruimtes. 
De idee was dat deze tussenvloer en de montage wanden 
verwijderd konden worden als er behoefte zou zijn aan 
vergroting van het hallenoppervlak. 

De hal is later, bij het gereedkomen van de hoogbouw aan 
de oostzijde verbonden met de hoogbouw – via de voor/
laagbouw – door middel van een loopbrug.

1963:  E-Hoog inclusief laagbouwschijven ‘de 
luifel’ en de hoogspanningshal (Potentiaal)

De hoogbouw voor Elektrotechniek werd tegelijk 
met het Hoofdgebouw opgetrokken, wat resulteerde in 
overeenkomsten qua materialisering en opbouw. Het maakte 
ook de toepassing van goedkope en rationele bouwmethoden 
eenvoudiger. 

In 1963 werd de hoogbouw inclusief de eerste fase 
laagbouw opgeleverd. Dit geheel heet nu Potentiaal. 
Het werd een hoogbouw met algemene laboratoria, 
instructiezalen, kantoor- en vergaderruimten. Slechts enkele 
programmaonderdelen vielen buiten het normale schema: 
de collegezaal en de hoogspanningshal. Deze zijn in de 
laagbouwvolumes opgenomen. 

Voor de hoogbouw werd gezocht naar een plattegrond die 
gelijkvormige maar wel verschillend in te delen verdiepingen 
op leverde. Ook werd gezocht naar een omvang die leidde 
tot een zo efficiënt mogelijke verdeling van de verschillende 
leerstoelgroepen. Dat leidde tot een gebouw van 15 
verdiepingen (excl. kelder) met elk een netto vloer oppervlak 

11  Archief TUE 1008323/07.354 N733-  E-Hal prograam van 
eisen 

Programma van eisen betreffende uitbreiding hal voor elektrische 
machines en laagspanningsschakelapparatuur 

van rond de 800m2. De noordzuid oriëntatie leverde zoveel 
mogelijk ‘normale’ vertrekken op langs oost- en westgevel. 
Op de koppen van de gevels was ruimte voor functies die een 
noord of zuid ligging beter was.

De plattegrond is ontworpen aan de hand van het 
uitgangspunt ontmoeting en intern contact zo eenvoudig 
mogelijk te maken. Anderzijds speelden bouwsnelheid en 
financiering een rol: het minimaliseren van nutteloze ruimte 
en geveloppervlak en de kosten van verwarming, verlichting 
en ventilatie. 

1971: aanbouw van de voormalige 
hoogspanningshal (Corona)

In de tweede bouwfase (1971) werd een uitbreiding 
gerealiseerd. Dit deel heet nu Corona. Al in 1966 was er 
sprake van deze aanbouw. In dit gebouw werden naast 
kantoorruimtes een ‘kooi van Faraday’ gehuisvest. Er werd 
bewust niet gekozen voor een apart gebouw, maar voor een 
aanbouw. “De uitbreiding leunt aan tegen het bestaande 
hoogspannings-laboratorium waarin het onderzoek op het 
gebied van hoge stromen gehuisvest zal blijven. Alhoewel 
een dergelijk aaneenschuiven van gebouwen natuurlijk ook 
nadelen heeft, hebben de daarmee verkregen voordelen de 
doorslag gegeven.”12 Deze voordelen lagen op het gebied 
van het gezamenlijk gebruik van voedingsapparatuur en 
condensatorbatterijen door de subgroepen. Maar ook hier 
speelde het belang dat werd gehecht aan ontmoeting en 
contact tussen de groepen weer mee. 

Het programma voor deze aanbouw, de kooi van Faraday, 
heeft een flinke hoogte nodig en kent ook extra technische 
eisen, in het bijzonder elektrotechnische voorzieningen en 
afscherming. Hoewel het een aanbouw betreft is het toch 

12  ODEE 1402 d1857 brief dd 10 december 1968 van THE 
aan Minister van Onderwijs 

een gebouw in Van Embdens categorie “gebouwen voor 
bijzondere functies”.

De aanbouw van Corona maakte een doorbraak in de 
bestaande bouw noodzakelijk. Hiertoe werd zowel op het 
begane grond niveau als op het loopbrugniveau (01) de 
noordelijke kop van de hoogbouw geopend. 

In 1969 lag er, op basis van nog immer stijgende 
studentenaantallen, een Programma van Eisen voor nog een 
volgende uitbereiding voor Elektrotechniek, ook te voltooien 
in de tweede bouwfase. Deze uitbreiding werd echter eerst 
vervangen door het plan voor het zogenaamde Bruggebouw, 
een plan dat op haar beurt weer werd vervangen door het 
Driegebouwenplan. Tegen die tijd (eind jaren zeventig) 
was een eigen nieuwbouw voor Elektrotechniek niet meer 
noodzakelijk door een terugloop in studentaantallen. 
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B Catalogus van Potentiaal, Impuls 
en Corona

Het elektrotechniekensemble bestaat uit een aantal 
objecten. De hoogbouw, samen met de Voorbouw (of ‘de 
Luifel’) en de voormalige hoogspanningshal heten nu 
Potentiaal. Corona is de latere aanbouw aan de noordelijke 
zijde. Impuls is de machinehal aan de westzijde. Dit ensemble 
van gebouwen - het Elektrotechniek Ensemble - vormt 
onderdeel van het ensemble van gebouwen en loopbruggen 
op het TU/e terrein. 

Om het Elektrotechniek Ensemble te bespreken wordt eerst 
ingegaan op de rol en werking van dit ensemble in relatie tot 
het campusterrein. Daarna wordt ingegaan op het ensemble 
zelf: de samenstelling van de verschillende objecten. Als 
laatste komen de karakteristieken van de individuele objecten 
aan de orde. 
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Ensemble op de campus
Deze paragraaf beschrijft de opbouw en de ruimtelijke 

werking van het Elektrotechniek ensemble in relatie tot 
het gehele campusterrein. Dit gebeurt per plancomponent. 
Namelijk: landschap, bebouwing en infrastructuur. Een 
opdeling als deze weerspiegelt de gelaagde compositie 
van de plankaart en is representatief voor de functioneel 
modernistische stedenbouw die toegepast is op deze campus. 

Analyse van het plan door middel van beschrijving en 
beelden legt de specifieke kwaliteiten van het ensemble ten 
opzichte van de campus bloot, waarop een deelconclusie 
volgt. 

Functioneel Modernisme 

De idee van de functioneel modernistische stedenbouw 
was dat de aantrekkelijke kanten van stad en land moesten 
worden gecombineerd tot een nieuwe ruimtelijke vorm. De 
bebouwing kreeg een stedelijk karakter, in de omgeving 
daarentegen werd de landschappelijke karakteristiek 
aangezet. De hiermee gepaard gaande dubbele oriëntatie op 
gras en steen is ook op de TU/e campus aanwezig. Vanuit het 
gebouw of de straat is altijd zicht op het groene landschap en 
andersom. 

Het ontwerp voor de campus is aldus allereerst te 
classificeren als functionalistisch, omdat de organisatie van 
het programma zo consequent mogelijk door vertaald is naar 
een ruimtelijke dispositie. Daarnaast heeft de campus de 
nadrukkelijke kenmerken van de modernistische voorkeur 
voor een integrale ruimtelijke organisatie. de planonderdelen 
landschap, bebouwing en infrastructuur vormen op de 
plankaart respectievelijk de groene, de rode en de zwarte 
component. De verweving van deze kleuren maakt dat 
typisch modernistische stedenbouwkundige plannen (denk 

bijvoorbeeld aan het ontwerp van Cornelis van Eesteren voor 
Amsterdam-West) wel worden vergeleken met het patroon 
van een Schotse Ruit13 of met de Victory Boogie Woogie 
van Mondriaan. Waar het in beide vergelijkingen om gaat, is 
dat de verschillende stedenbouwkundige kleuren met elkaar 
interfereren. Er ontstaat een gelaagd plan, met functioneel 
complementaire kleuren, die elkaar op de verschillende 
schaalniveaus ondersteunen en over en weer relaties aan 
gaan. 

Een ander kenmerk van de functionalistische, 
modernistische architectuur en stedenbouw is de zogenaamde 
open bebouwing. Dat betekent het ruimtelijk ensemble zich 
niet voordoet als een dicht geheel, waar het stratenpatroon 
lijkt te zijn uitgesneden, maar juist als het omgekeerde 
hiervan: de (groene) drager presenteert zich als een leeg 
veld waarop elementen geplaatst worden. Belangrijke 
consequentie hiervan is dat de openbare ruimte op een andere 
wijze gestructureerd moet worden om niet te verdwijnen in 
vormeloosheid. De ruimte wordt immers niet meer begrensd 
door bebouwing maar vloeit er als het ware om heen. Door 
een nadere articulatie van het groene veld en een subtiele 
verweving van het groen met de overige kleuren van de 
plankaart kunnen alle schaalniveaus van ruimte aan elkaar 
worden gekoppeld en kon ook ten tijde van een dominant 
modernistisch paradigma een overtuigende vorm van 
stedelijkheid ontstaan. Het ensemble van de Eindhovense 
campus toont dat welsprekend aan.

Landschap (groen)

In het Landschapsplan van Quadrat (in 2011 vervaardigd 
in het kader van de Campus 2020-operatie) wordt gesteld 
dat de landschappelijke kwaliteit van de campus, zowel 

13  Vos, Anna, and Dienst Ruimtelijke Ordening. Parkstad: Een 
Veelzijdig Perspectief Voor De Westelijke Tuinsteden. Dienst Ruimtelijke 
Ordening, 1995.

wat betreft de inbedding van de campus in de stedelijke 
en groenstructuur van Eindhoven als de landschappelijke 
detaillering binnen de campus, een pijler vormt onder de 
ruimtelijke identiteit van de Technische Universiteit.14 

Het belang en de inzet van groen in de stedenbouw zoals 
Van Embden die bedreef op de TU/e Campus is groot. Groen 
werd door de modernisten, net als infrastructuur, ingezet als 
een element dat door middel van getrapte schaalsprongen 
een samenbindende functie kon hebben voor een gebied. 
Een groot park werd via een parkstrook en een tuin letterlijk 
en figuurlijk verbonden aan het individuele gebouw. Deze 
verbinding vormde dan ook meteen een alternatieve route 
door het gebied, naast de reguliere infrastructuur. 

Daarnaast werd het groen ook gebruikt om grote vlakken 
mee te creëren waarop de gebouwen konden ‘landen’. 
Dit is een omkering van wat er voorheen gebeurde in de 
stedenbouw, namelijk het toevoegen van groen aan een 
stenige omgeving, rondom een gebouw. Bij de entree van 
het gebouw komen groen en zwart bij elkaar. Dit is duidelijk 
zichtbaar rondom het Elektrotechniek -ensemble: vanuit de 
groene rand van de campus bereikt men via groene velden, 
stroken en tuinen de entree van het gebouw. De tuin is waar 
de stenige ruimte en de groenstructuur verweven worden. 
In de tuin voor Potentiaal, ontworpen door Mien Ruys, 
bemiddelen hagen en heesters tussen de gebouwen.15 Voor 
de aansluiting van het grootschalige groen naar de tuinen 
wordt gewerkt met platanen. De platanenrij vanuit de Zaale 
wordt bijvoorbeeld in de tuin voor Potentiaal beëindigd. In de 
tuin worden strak geschoren hagen (voor Potentiaal Taxus) 
en vlakvullende beplanting (voor Potentiaal bijvoorbeeld 

14  Achterberg, P. Landschapsplan TU/e Science Park, 
Landschappelijke uitgangspunten ten behoeve van masterplan TU/e 
Science Park, maart 2011 p3

15  Achterberg, P. Landschapsplan TU/e Science Park, 
Landschappelijke uitgangspunten ten behoeve van masterplan TU/e 
Science Park, maart 2011 p23
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vogelvlucht Luifel en tuin voor het Electrotechniek ensemble Tuin voor het Electrotechniek ensemble
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Tuin voor het Electrotechniek ensemble TU/e campus 2010 - de context van het Elektrotechniek ensemble
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TU/e campus 2010 - de directe omgeving van het Elektrotechniek ensemble
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Hedera) gebruikt. Met een spel van muurtjes en groenvlakken 
wordt een voortuin gecreëerd die aansluit op de vormentaal 
van het gebouw. 

Het schematisch overzicht gebouwen TU terrein 1e 
bouwfase (ca. 1956-1966) van Van Embden c.s. is bepalend 
geweest voor de ontwikkeling van de landschappelijke 
structuur. Een niet rigide, maar wel planmatig gestructureerd 
grid van wegen heeft een flexibele opname van gebouwen 
mogelijk gemaakt en ruimte geboden aan een rijke en 
gedifferentieerde beplantingsstructuur.16 

Bebouwing (rood)

De campus heeft inmiddels een aantal groeifases 
doorgemaakt. In iedere fase werd de campus op basis van 
de door Van Embden geformuleerde uitgangspunten - 
ontmoeting, flexibiliteit en rationaliteit - verder uitgebreid. In 
de loop van de tijd veranderden de randvoorwaarden waaraan 
het ensemble moest voldoen. Wisselende studentenaantallen 
en ideeën over faciliteiten, maar ook ideeën over de sfeer 
en architectuur, en ideeën over onderwijs- en onderzoek, 
zorgden ervoor dat de uitwerking van de uitgangspunten 
steeds op andere manier ter hand werd genomen . 

De kern van de campus wordt gevormd door de 
gebouwensembles uit de eerste en tweede bouwfase. Deze 
ensembles zijn als een 3d-compositie gepositioneerd op het 
groene veld, omlijnd door infrastructuur. Voor de hallen 
en hoogbouwstructuren is steeds geprobeerd de suggestie 
te wekken van een zwevend object. Dit is gedaan door de 
blokken iets op te tillen van het maaiveld en op een iets terug 
liggende voet te plaatsen. De aansluiting van infrastructuur 
en gebouw is, mede daardoor, meestal via een verdiepte of 
verhoogde entree gerealiseerd. 

16  Achterberg, P. Landschapsplan TU/e Science Park, 
Landschappelijke uitgangspunten ten behoeve van masterplan TU/e 
Science Park, maart 2011 p15

De morfologische structuur van de campus is te typeren 
als een compositie van een zich herhalend principe van 
vlakken en lijnen in de plattegrond en driedimensionale 
gebouwelementen. Voor die elementen is enerzijds gebruik 
gemaakt van horizontale en verticale schijven, van torens en 
van lijnen (hoogbouwstructuren, hallen en de loopbruggen). 
De gebouwen kenmerken zich door hun alzijdigheid, het 
zwevende opgetilde volume, en het feit dat het losstaande 
elementen zijn. Anderzijds is een aantal gebouwen met een 
bijzondere vorm, en een afwijkende functie, gerealiseerd 
(bijvoorbeeld het auditorium en ‘de luifel’). 

Met uitzondering van Corona, stamt het 
elektrotechniekensemble uit de eerste fase en is tussen ‘57 
en ‘65 opgetrokken. Het originele ensemble vormde een 
van de drie hoofdensembles op de campus: het voormalige 
Scheikundegebouw en het Hoofdgebouw. De hoogbouw 
vormt een drieluik met de twee andere hoogbouwstructuren 
(Hoofdgebouw en Vertigo) op de campus. Dit gebeurde 
bij de originele bebouwing door de positie van de drie 
gebouwen ten opzichte van elkaar en het afstemmen en 
gelijktrekken van materialisering, hoogte, schaal. Inmiddels 
heeft het voormalige Scheikundegebouw (Vertigo) een andere 
materialisering, maar hoogte, schaal en compositie bleven het 
zelfde. 

De laagbouwhallen verhouden zich in compositie van 
de campus vooral tot de ‘eigen’ hoogbouw, maar zoeken 
met materialisering en schaal ook aansluiting bij de 
andere laagbouwobjecten. Ook worden de ensembles, 
via de laagbouw hallen, onderling verbonden door 
loopbruggen die de verbindingsstructuur vormen tussen de 
ontmoetingsplaatsen in de verschillende ensembles. Deze 
lijnen doen ook mee in de compositorische opbouw van de 
campus. 

De aanbouw Corona stamt uit de tweede bouwfase. De 

tweede fase bouwt compositorisch door op de eerste fase: 
ensembles van hoog- en laagbouw die door loopbruggen 
met de andere ensembles worden verknoopt. Corona is een 
uitzondering op dit principe omdat het een uitbouw is van een 
bestaande hal in plaats van een op zich staand object in het 
ensemble of een nieuw ensemble in het geheel. In die zin is 
Corona compositorisch een vreemde eend in de bijt.

Infrastructuur (zwart)

De campus kent een getrapte hiërarchische 
verkeersstructuur; een hoofdader met vertakkingen. Zoals 
ook bij het groen, is de opzet typerend voor de modernistisch 
functionele stedenbouw. De belangrijkste entrees van het 
campusterrein bevinden zich aan de oost- en de westzijde. 
Beide doorkruisen de groene rand van de campus en sluiten 
via een bajonetontsluiting op De Zaale aan: de centrale 
oost - west as met een breed profiel. Het elektrotechniek 
ensemble bevindt zich langs deze as, maar wordt ontsloten 
via een zijstraat en een voorplein. Dit principe van getrapte 
ontsluiting geldt voor de campus uit de eerste drie bouwfasen. 

De campus kent, passend bij de conventie van de 
modernistische stedenbouw, een verkeerssysteem waarbij 
verkeersstromen letterlijk worden gescheiden. Tussen de 
gebouwen bevindt zich het loopbruggensysteem; deze zijn 
niet alleen esthetisch gezien beeldbepalend en karakteristiek 
voor de campus, ze vormen ook een alternatieve route voor 
het langzaam verkeer. De loopbruggen zijn, vooral tijdens de 
eerste drie bouwfasen, in ere gehouden  als organiserend en 
verbindend principe. 

Over de hele campus zijn routing en entrees duidelijk 
geënsceneerd. Er is telkens een route over het maaiveld met 
een verbijzonderde entreepartij. Daarnaast is er steeds de 
route op het loopbrugniveau. De loopbruggen ondersteunen 
een bepaald idee over het sociale functioneren van de 
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zwart/groen  - aansluiting entree op maaiveld door groene interferentie 
en verhoogde of verdiepte ligging

principe van de ‘open bebouwing en de vloeiende ruimte
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campus: getrapte hiërarchische verkeersstructuurcampus: getrapte hiërarchische groenstructuur campus: hiërarchische structuur bebouwing. Een 
compositie van een zich herhalend principe
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campus: groen  - infrastructuur - bebouwing
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linksboven: campus bebouwing, rechtsboven: campus infrastructuur, onder:  campus groen 
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suggestie van zweven, hoogbouw op groen maaiveld (oost) suggestie van zweven, hoogbouw op groen maaiveld (zuid) verdiepte ligging van Corona (west)
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campus. Op de campus is het principe niet alleen gebruikt 
om verkeersstromen te scheiden en de voetgangers een 
apart parcours te gunnen, maar ook om, door het aan elkaar 
koppelen van de gebouwen, mensen de kans te geven elkaar 
tegen te komen. De loopbruggen bevinden zich op niveau een 
en bieden een alternatieve route van gebouw naar gebouw 
en maken van het eerste niveau het hoofdniveau voor de 
gebruiker. De bruggen sluiten steeds aan op ruimtes die 
ontmoeten als functie hebben en waarop ook de verticale 
verbindingen binnen het gebouw aansluiten. Op die manier 
ontstaat er, naast de campus ordening op het maaiveld, een 
interne organisatie van de gebouwen op hoger niveau. 

Deelconclusie
In het campusplan is duidelijk te zien dat de 

uitgangspunten wat betreft bebouwing en groen- en 
infrastructuur de ideeën van de CIAM en de functionele 
stedenbouw ideeën volgen. Open bebouwing op een 
maaiveld en de ‘vloeiende’ ruimte die daardoor ontstaat, 
het koppelen van de schaalniveaus, het loskoppelen 
van infrastructurele stromen door de loopbruggen 
en het aaneenschakelen van ontmoetingsplekken 
zijn daarvan voorbeelden. Dat alles is te zien als een 
3D-Mondriaan. De kwaliteit van het plan zit in de 
vertaling van deze algemene regels, naar een specifiek 
ontwerp, waarbij de koppeling van architectuur en 
stedenbouw een belangrijke rol speelt. Het is als geheel 
geen 2D-onderlegger met een 3D-invulling, maar 
een als driedimensionaal geheel ontworpen plan. De 
verweving van groene, zwarte en rode vlakken en lijnen 
zorgt voor een driedimensionale ruimtelijke samenhang. 
Deze samenhang programmeert ook een specifiek idee 
over de sociale omgang, dat gestalte krijgt in de routing 
over en door het complex, de loopbruggen en een 
variëteit aan ontmoetingsplekken en verblijfsfuncties. 

Het Elektrotechniek ensemble is een van de drie 
leidende ensembles met een hoogbouwstructuur uit 
de eerste bouwfase: Scheikunde, het Hoofdgebouw 
en Elektrotechniek. Deze drie ensembles structureren 
de campus door schaal, grid, vormgeving en 
materialisering. Elektrotechniek is een schoolvoorbeeld 
van Van Embdens functionalistische composities. 
Past het complex als ensemble vloeiend in het grotere 
geheel van de driedimensionale campus, op zichzelf is 
het ook een compositie van losse objecten. 
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TU/e campus overzichtsfoto - het groene karakter van de campus. de meest linkse hoogbouw is het  Elektrotechniek ensemble
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Ensemble van objecten

Volumes

Het complex bestaat uit een hoogbouw van ongeveer 
52 meter hoog, 20 meter diep en 70 meter lang, drie 
laagbouwdelen en een aanbouw. De laagbouw aan de 
zuidwestzijde is ongeveer 47x15 meter en telt twee 
verdiepingen en een verhoging ter plaatse van de collegezaal. 
De laagbouw aan de noordoostzijde (Hoogspanningshal) 
telt twee bovengrondse verdiepingen en heeft een verdiepte 
vloer. Deze laagbouw betreft een in de hoogbouw geschoven 
doos van ongeveer 25x39 meter. In de jaren zeventig kwam 
daar een aanbouw van zo’n 60x27 meter bij. Deze aanbouw 
(Corona) telt drie verdiepingen en heeft ook een verdiepte 
begane grond vloer. De laagbouwhal ten westen van de 
hoogbouw (Impuls) telt twee verdiepingen en is ongeveer 
45x26 meter groot. 

Er is een uniforme vrije hoogte op alle normale 
verdiepingen van 3,25 meter tussen vloer en plafond. 

De gebouwen die een bijzondere functie kregen, hebben 
ook een afwijkende vorm en materialisering. De hoogbouw 
en de hallen kennen een alzijdige oriëntatie en zijn eenvoudig 
en doosvormig. De gevels zijn verwant qua opbouw, 
materialisering en uitstraling. De volumes onderling worden 
door het op de gehele campus aanwezige loopbruggensysteem 
aan elkaar verbonden. 

De aansluiting van de hoogbouw en Impuls op het 
maaiveld is ‘zwevend’. De Voorbouw ligt op gelijke hoogte 
en Corona ligt verdiept. De aansluiting van de objecten op 
het maaiveld verloopt hoofdzakelijk via de hoofdentree: 
de Voorbouw. Die is zo gepositioneerd, dat er een ‘knoop 
ontstaat van verticale en horizontale routes. 

Compositie

De hoogbouw bestaat uit een centraal gedeelte van drie 
beuken (20 meter diep) en twee verspringende eindvleugels 
van twee beuken (14 meter diep). Op de overgang van 
het middengedeelte naar de vleugels bevinden zich aan 
weerszijden loodrecht ingeschoven betonnen kernen met 
daarin de liftschachten en toiletgroepen. Daarnaast bevinden 
zich, als in een glazen schacht, de trappenhuizen. 

De laagbouw aan de zuidwestzijde wordt door Van 
Embden ‘de luifel’ genoemd. Deze Voorbouw fungeert als 
ontvangstruimte met een gemeenschappelijke opgang. Op 
de eerste verdieping vormt deze laagbouw de aansluiting 
op het loopbruggensysteem. Deze Voorbouw ligt los van 
de hoogbouw, maar wordt door de loopbrug (van Impuls, 
via Potentiaal naar het Laplace gebouw) verbonden aan die 
hoogbouw. 

Impuls ligt los van het ensemble op ongeveer 30 meter 
afstand van de Voorbouw. De afstand wordt overbrugd door 
een loopbrug. Impuls bestaat uit twee beuken van zeven 
traveeën. Het oorspronkelijk plan bevatte vijf traveeën, maar 
werd al tijdens de bouw met twee traveeën verlengd. Dit is 
een letterlijk voorbeeld van de gewenste uitbreidbaarheid en 
flexibiliteit van dit type gebouwen op de campus. 

In de originele noordelijke laagbouw werd de 
hoogspanningshal ondergebracht. Voor deze functie werd 
de halvloer verzonken om genoeg hoogte te creëren onder 
de bolvormige koepel op het dak, waarin hoogspanning 
werd opgewekt. Deze laagbouwschijf werd in de hoogbouw 
geschoven, waarbij de westelijke buitenwand gelijk loopt 
aan de linkerwand van de middengang in de hoogbouw op 
loopbrugniveau. 

Corona, de latere aanbouw van de hoogspanningshal 
wordt deels om de bestaande laagbouw heen gebouwd om de 

aansluiting op de verdiepte hoogspanningshal en het begane 
grond en loopbrugniveau goed te laten verlopen. 

Ruimtelijke sequentie

Ondanks een ver doorgevoerde standaardisatie in de 
gebouwen en bouwdelen, probeerde Van Embden monotonie 
te voorkomen.17  Er werd bijvoorbeeld gezocht naar een 
samenspel van zich aaneenschakelende ruimten van 
verschillende hoogte en het vermijden van lange gangen. De 
loopbruggen zijn hiervan het beste voorbeeld: daar waar ze 
verbreden of verspringen zijn ze niet alleen meer een handige 
manier om van a naar b te gaan maar nodigen ze uit om even 
te stil te staan en een praatje te maken.

Op loopbrugniveau kent Potentiaal teruglopende, 
schuin geplaatste wanden. Zo wordt niet alleen een ruimte 
gecreëerd die door de hoekverdraaiing meer verblijfs- dan 
verkeersruimte wordt, ook wordt de blik naar de andere 
gebouwen in het ensemble gestuurd. Voornamelijk in 
de Voorbouw, maar ook in de hoogbouw, wordt door 
middel van vides en doorzichten, gevarieerd met hoogte, 
schaalverschillen en zichtlijnen. 

In de hoogbouw is de centrale as door de bajonetontsluiting 
getrapt, met in de hoeken een doorkijk naar buiten via het 
trappenhuis. Deze doorzichten zijn overigens nu deels 
afgesloten in verband met brandcompartimentering. 

Heel anders is de opbouw van Corona. Hier is een 
rondgang te zien met een centrale vide, die van bovenaf 
wordt aangelicht door een daklantaarn, passend bij de 
afwijkende functie en bij de gebouwtypes die in de tweede 
fase werden geïntroduceerd. 

17   S.H.A.M. Zoetmulder e.a (1967) Tijdopname: de Technische 

Hogeschool Eindhoven 1956-1966 Eindhoven : Technische Hogeschool Eindhoven.p.46
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schematisch overzichtensemble voor Elektrotechniek - hoogbouw (Potentiaal) schematisch overzichtensemble voor Elektrotechniek - Impuls

schematisch overzichtensemble voor Elektrotechniek - voorbouw (Luifel) schematisch overzichtensemble voor Elektrotechniek - Corona
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Loopbrug van Impuls naar Potentiaal via voorbouw - exterieur

Loopbrug van Impuls naar Potentiaal - interieur
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Loopbrug van Laplace naar Potentiaal - exterieur Loopbrug van Laplace naar Potentiaal - exterieur 
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nooduitgang hoogbouw trappenhuis westzijde 

verdiepte expeditie uitgang hoogbouw trappenhuis oostzijde 

verdiepte expeditie uitgang hoogbouw trappenhuis oostzijde loopbrug van Corona naar Potentiaal (dak hoogspanningshal)

lift en entreetrap voorbouw lift voorbouw
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rondgang Corona

trappenhuis Corona

loopbrug van Potentiaal naar Corona - interieur verhoogde entree hoogspanningshal / Corona

verhoogde entree hoogspanningshal / Corona
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verhoogde expeditie exntree Impuls (oost) aansluiting loopbrug op Impuls
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Routing & entrees

Zoals eerder al bleek, over de gehele campus zijn routing 
en entrees duidelijk geënsceneerd. 

Het Elektrotechniek -ensemble vormt daarop geen 
uitzondering. De entree op het maaiveld is onderdeel van 
de laagbouw, ook wel aangeduid als de Voorbouw, wordt op 
die manier meteen een entreegebouw. De verdere ontsluiting 
van de functies voltrekt zich binnen. Er is hier niet gewerkt 
met een buitentrap, zoals bij het auditorium; evenmin biedt 
de entree rechtstreeks toegang biedt tot de hoogbouw, zoals 
bij het hoofdgebouw. Bij Elektrotechniek zorgt een interne 
trappartij voor de connectie met de hoogbouw en wordt 
ook de aansluiting op het hoofdniveau, het loopbrugniveau, 
bewerkstelligd. Het begane grondniveau van de Voorbouw 
heeft een terugliggende maar open gevel van glas, om de 
overgang van binnen naar buiten zo geruisloos mogelijk te 
laten verlopen. 

Vanaf het maaiveld wordt de entree geïntroduceerd door 
een tuin met duidelijke lijnen en contouren die aansluiten 
op het groen langs De Zaale en de tuinen rondom het 
Hoofdgebouw. Van deze tuin is ook de buitentrap/hellingbaan 
naar de fietsenkelder onder de Voorbouw onderdeel. De 
omlijning van de tuin leidt naar de ingang. 

Aan de oostzijde van de hoogbouw ligt een verdiepte 
entree met een hellingbaan die direct toegang biedt tot de 
kelderverdieping en net om de hoek, aan het zelfde verdiepte 
‘pleintje’, bevindt zich nog een entree die direct aansluit op 
de verlaagde vloer van de Hoogspanningshal. Beide entrees 
zijn expeditie-entrees en worden gemarkeerd door rode 
deuren.

Door de verdiepte ligging van Corona is de aansluiting 
op het maaiveldniveau hier indirect en zijn alle entrees, in 
tegenstelling tot de hoofdentree van het complex, verdiept of 

verhoogd. Hoewel Corona eenvoudig bereikt kan worden via 
de centrale entree, heeft de aanbouw ook een eigen entree. 
Dit is een trappartij aan de westzijde van het ensemble. 
Deze verhoogde entree sluit aan op de overgang tussen de 
hoogbouw en Corona. Ook hier zijn grote rode deurpartijen 
gebruikt. Aan de noordzijde heeft Corona nog een expeditie-
ingang; deze ligt verdiept om aan te sluiten op de verdiepte 
vloer van Corona. Opnieuw wordt de entree gemarkeerd door 
de rode kleur. 

Plattegronden

Kerlder (-01)

De kelderverdieping bevindt zich uitsluitend onder de 
hoogbouw en de Voorbouw. De ruimte onder de hoogbouw 
bevat voornamelijk installatie- en opslagruimte. Onder de 
Voorbouw bevindt zich een fietsenkelder, die vanuit het 
interieur van de Voorbouw te bereiken is, maar ook via de 
buitentrap aan de voorzijde (west) van de Voorbouw. 

Aan de oostzijde van de hoogbouw ligt een verdiepte 
entree die direct toegang biedt tot de kelderverdieping van de 
hoogbouw.  

De hoogspanningshal en Corona liggen verdiept. De -01 
verdieping is daar geen kelderverdieping maar een verlaagde 
vloer. 

Maaiveld (00)

De Voorbouw is ingericht als ontvangstgebouw. Om het 
ensemble te betreden zijn er verschillende mogelijkheden, 
maar dit is de belangrijkste entree. De aansluiting op het 
maaiveld van het gehele ensemble verloopt hoofdzakelijk 
via deze laagbouwschijf, waardoor er geen verdiepte 
of verhoogde entree nodig is. De gehele Voorbouw is 
te beschouwen als entree, waarmee deze wel wordt 

verbijzonderd. Centraal in deze Voorbouw staat een grote 
vrijstaande trap die toegang biedt tot de hoofdverdieping 
van de bebouwing: het loopbrugniveau. Rondom de trap is 
de Voorbouw open over twee verdiepingen, zodat de opgang 
benadrukt wordt. 

De Voorbouw markeert als entreegebouw de ‘voorkant’ van 
het complex. 

De begane grond van de hoogbouw wordt bereikt door via 
de Voorbouw naar de eerste verdieping te gaan om dan weer 
af te dalen in een van de trappenhuizen. 

De plattegrond van de hoogbouw kent een getrapte 
bajonetontsluiting met aan weerszijden een aantal 
grotere (onderwijs- of lab) ruimtes en een aantal kleinere 
kantoorruimtes. Op de noordelijke kop worden de 
hoogspanningshal en Corona ontsloten. 

Vanuit dit punt gaat er een gang in oostelijke richting. Deze 
vormt een galerij voor de verdiepte ruimte van de voormalige 
hoogspanningshal, die wordt ontsloten via een trappenhuis 
direct aan het begin van die gang. De gang in noordelijke 
richting leidt naar Corona, dat wordt ontsloten met een 
rondgang om de Kooi van Faraday. Deze rondgang heeft 
aftakkingen naar de trappenhuizen. De trappenhuizen van 
Corona bevinden zich buiten het gebouw, aan noordelijke en 
oostelijke zijde. 

De hoogspanningshal en Corona hebben beide 
een verdiepte vloer, wat de extra hoogte genereert 
die noodzakelijk is voor de opwekking van 
hoogspanningsstroom. Centraal in Corona staat een Kooi 
van Faraday. Daar omheen en boven bevinden zich een vide 
met een lantaarndak. Door de daklantaarn wordt die ruimte 
aangelicht van boven, als een soort atrium. De kantoren 
rondom krijgen hun licht van de buitengevel. 

Impuls heeft op dit niveau geen directe verbinding met 
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de overige gebouwen in het ensemble. De opzet is een grote 
twee verdiepingen hoge hal, met aan de zuidzijde een lange 
gang die L-vorming afbuigt naar het noorden. Deze ontsluit 
zowel de hal aan de binnenkant als de kantoren aan de 
buitenkant. 

Hoofdniveau (01)

Ruimtelijk gezien is dit het belangrijkste niveau. Het sluit 
aan op de loopbruggen en maakt dus niet alleen deel uit 
van het gebouw maar ook van het horizontale systeem van 
loopbruggen dat de hele campus doorkruist. 

Eenmaal beland op dit niveau kunnen alle onderdelen uit 
het ensemble direct bereikt worden: de Voorbouw, Impuls 
en Corona. Daarnaast staat het ensemble zo ook in directe 
verbinding met de W-hal en het Laplace gebouw. 

De Voorbouw is niet alleen entreegebouw, het vormt ook 
het kruispunt van de loopbruggen van Impuls naar Laplace en 
van Corona naar de W-Hal.Centraal in de Voorbouw bevindt 
zich een grote collegezaal. Daarnaast bevat deze voorbouw de 
kantine, receptie en enkele vergaderzalen. Deze verdieping is 
te bereiken via de centrale opgang maar ook via de trap in de 
vide rondom de collegezaal. Vanuit de loopbrug uit de W-hal 
komt men op een open vloer, waar zich nu de kantine bevindt. 
Deze ruimte is ontworpen als een verbreding van de loopbrug 
uit de W-hal. 

Op de noordoostelijke hoek van de Voorbouw kruist 
deze loopbrug uit de W-Hal met de loopbrug van Impuls 
naar Laplace. Ter plaatse van de hoogbouw wordt deze 
loopbrug de centrale ruimte van de hoogbouw wat betreft 
verkeersruimte: de loopbrug sluit loodrecht aan op de 
bajonetontsluiting in de hoogbouw, die op deze verdieping 
verbreed is en ook zijn de binnenwanden schuin geplaatst. 
Zo ontstaat een perspectivisch verbijzonderd beeld, dat 
zich onttrekt aan het verder orthogonale grid. Deze ruimte 

wordt zo een op zichzelf staande centrale ruimte van waaruit 
alle richtingen ontsloten worden, zowel in horizontale als 
verticale richting. Rondom deze centrale ruimte bevinden 
zich kantoor- en onderwijsruimtes. 

In de noordelijke kop van de hoogbouw is een directe 
aansluiting op de rondgang in Corona. 

Impuls wordt via de loopbrug aangesloten op het ensemble. 
Verder heeft het qua ontsluiting op de eerste verdieping 
dezelfde L-vormige opzet als op begane grond niveau. De 
loopbrug wordt de galerij voor de hal, rondom ontsluit ze 
kantoren. 

Vloeren (02 – 13)

Vanaf de tweede verdieping kent de hoogbouw een 
standaard opzet met getrapte bajonetontsluiting en aan 
weerszijden kantoor- of onderwijsruimtes. De plaatsing van 
binnenwanden wisselt per verdieping, waardoor grotere en 
minder grote ruimtes ontstaan. De verdiepingen 03, 10 en 
13 wijken enigszins af wat betreft ontsluiting. Ze hebben 
een middendeel in de middenbeuk, waardoor een rondgang 
ontstaat. 

Corona heeft een 2e verdieping, de volledige rondgang 
bestaat hier niet meer. Enkel aan de oost, noord en westzijde 
is er een gang om de Kooi van Faraday. 

Dak (14)

De 14e verdieping is het dak, waarop nog een kleinere 
opbouw bevindt, van waaruit de meet en zend apparatuur op 
het dak bereikbaar is. 



50 vloer 00
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vloer 01
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loopbrug van Potentiaal naar Voorbouw, ruimte rond de liften (links) 

trappenhuis zicht op Laplace

doorsnee gang op verdieping
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gridstructuur  Elektrotechniek ensemble (stijgpunten, groen, betonschachten met lift roze)
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Deelconclusie

Binnen het Elektrotechniek ensemble zijn de 
verschillende door Van Embden onderscheiden 
gebouwcategorieën te herkennen: 

Een hal (voor niet-stapelbare onderzoeksfuncties); 
een hoogbouw (voor algemene laboratoria en 
instructiezalen en kantoor- en vergaderruimten); en een 
Voorbouw en Corona (beide gebouwen voor bijzondere 
functies). 

Een van de drie uitgangspunten van Van Embden 
betrof de flexibiliteit van de gebouwen: daardoor zou 
de levensduur toenemen. Met name gebouwen voor 
algemene laboratoria. instructiezalen en kantoor- en 
vergaderruimten kwamen hiervoor in aanmerking. Dat 
betreft de hoogbouw, de Hoogspanningshal en Impuls. 
Wisseling van faculteit of (onderwijs gerelateerd) 
programma zou hier eenvoudiger moeten zijn dan 
bij gebouwen met een bijzonder programma. Wat 
Elektrotechniek betreft heeft die verminderde flexibiliteit 
betrekking op Corona en de Voorbouw.  

De hoogbouw, de Hoogspanningshal en Impuls 
kennen vergelijkbare karakteristieken voor de opbouw, 
gevel en verhouding tot het maaiveld: een suggestie 
van zweven, alzijdige niet-hiërarchische gevels, een 
driedimensionaal constructief grid, op de moduulmaat 
gebaseerde, flexibel indeelbare vloeren, en een 
materialisering in staal en glas.

De routing en ontsluiting zijn aanleiding geweest 
voor ruimtelijke verbijzonderingen in de gebouwen. Met 
name geldt dit voor de aansluiting van het complex 
op het loopbruggensysteem en voor de toenadering 
van het gebouw tot het maaiveld. Bovendien zijn er 

de gearticuleerde plaatsen waar de verschillende 
ruimtelijke routesystemen elkaar tegenkomen: daar 
verandert de indifferente standaardkwaliteit van Van 
Embdens ruimtes in een meer specifieke en gefixeerde 
architectuur. 

Het principe van de driedimensionale gridstructuur 
maakt de objecten in alle richtingen uitbreidbaar. Dat 
is in de praktijk ook gebleken. Impuls kent een opzet 
van beuken waarvan het aantal reeds tijdens de bouw 
naar boven werd bijgesteld. Bij de overweging van 
vervanging of uitbreiding van Impuls is wel de vraag 
in hoeverre daarmee de verhouding tot de meer 
gefixeerde plekken in het ensemble, zoals de kruising 
van horizontale en verticale routes, en de algehele 
compositie van het ensemble uit het lood wordt 
getrokken.  

De gebouwen voor bijzondere functies, Corona 
en de Voorbouw, kennen een afwijkende, meer op 
het specifieke programma afgestemde vormgeving 
en materialisering. Ze zijn derhalve minder flexibel 
indeelbaar.

De Voorbouw markeert met zijn bijzondere functie en 
vorm als entreegebouw de voorkant van het complex 
en overbrugt de ruimtelijke sprong tussen maaiveld 
en loopbrugniveau. Hier wordt de koppeling gemaakt 
tussen de losgekoppelde verkeerssystemen: maaiveld 
en loopbrugrouting. 

Corona is een vreemde eend in de bijt van het 
ensemble, door een afwijkende compositie, constructie 
en ruimtelijke werking. Ofschoon praktisch functioneel, 
is het architectonisch geen onmisbaar onderdeel van 
het ensemble en, aansluitend daarop, evenmin van het 
totaal van de campus. 
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daklantaarn Corona

gevel Corona (zuid)

hoekoplossing Voorbouw hoekoplossing Hoogbouw

hoekoplossing Impuls hoekoplossing Impuls
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hoekoplossing Impuls

Objecten en Elementen
Hoewel ze deel uitmaken van een ensemble hebben de 

objecten daarbinnen een eigen karakter, voornamelijk afgeleid 
van de hen toebedeelde functie: een Hal voor niet-stapelbare 
onderzoeksfuncties; algemene laboratoria en instructiezalen; 
kantoor- en vergaderruimten; of juist een bijzondere functie, 
zoals collegezalen. Het onderscheid leidde niet alleen tot 
aparte objecten binnen het ensemble, maar ook tot specifieke 
keuzes ten aanzien van de constructieve opbouw, de gevels en 
de materialisering. Die worden hier toegelicht. 

Constructie

Van Embden beschouwde de constructie als een van de 
belangrijkste aanleidingen voor de expressie van een gebouw. 
een gebouw in beton geconstrueerd diende een fundamenteel 
andere architectonische expressie te krijgen dan een gebouw 
in staal. Wat Van Embden bedoelde, wordt goed zichtbaar in 
het verschil tussen Potentiaal en Corona: het eerste bouwdeel 
in beton, het laatste geconstrueerd in staal. 

Corona vormt met de Voorbouw, in staal, de uitzondering 
op de regel van een constructie in gewapend beton. Het 
hele ensemble kent een driedimensionale gridstructuur van 
kolommen, loodrecht boven elkaar, met een afstand van 6,2 
meter hart op hart. Om de omvang van de kolommen in de 
onderbouw van de hoogbouw te beperken, is een wapening 
van ingestorte walsprofielen toegepast, evenals een zo licht 
mogelijke vloerconstructie: een soort cassettevloer met ribben 
op de systeemlijnen, daar waar wanden werden voorzien. 

Typerend voor modernistische architectuur is dat de 
hoofddraagstructuur is losgekoppeld van de gevelbekleding 
en binnenwanden. Het stramien van de gevel (1,24 meter) is 
daarmee niet afhankelijk van de afmeting van een kolom of 
wand en kan onverhinderd worden doorgezet. De indeling 

van het pand is zo meer flexibel en tegelijkertijd komt het ten 
goede aan de normalisatie en standaardisatie van de gebruikte 
bouwdelen.

aansluiting kolom voorbouw

trappenhuis en betonnen schacht met lift
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schuifraam voorbouw - interieur gevelprofiel Hoogbouw gevel hoogspanningshal

gevel Corona gevelprofiel Hoogbouwaansluiting glasgevel voorbouw op vloer (oost)
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Gevels

De gevels van het gehele ensemble zijn verwant aan elkaar 
door het gebruik van de overal toegepaste moduulmaat en 
door een vergelijkbare materialisering. De indeling van de 
gevel is steeds een variatie op een thema, waarbij de variatie 
wordt ingegeven door de functie van het gebouw.     

De gevels zijn over het algemeen transparant en zijn 
verdeeld door middel van een regelmatig aluminium of stalen 
raamwerk. Een accentuering van de volumes in ‘voorkant’ 
of ‘achterkant’ is bijna overal achterwege gebleven. Corona 
wijkt af door de betrekkelijke geslotenheid van de façades 
en de aanwezigheid van een duidelijke ‘achterkant’ aan de 
noordzijde.

De articulatie van de gevel draagt bij aan de ervaring 
van de architectuur. Een voorbeeld is de versterking van 
het perspectivische, rijzige effect in de hoogbouw, door het 
aanzetten van het verticale karakter. 

De gevels van de hoogbouw zijn rondom gelijk van 
opbouw en materialisering. Het skelet is omkleed met een 
vliesgevel (curtainwall) in aluminium en glas, zoals ook het 
hoofdgebouw heeft. Beide gebouwen hebben een alzijdige, 
gerasterde gevels, met op de hoeken een profiel. Iedere 
verdieping heeft een borstwering (ongeveer 1375 mm) en 
een hoog raam (ongeveer 2375 mm). Het raamdeel bestaat 
uit een vlak met een onderverdeling met een boven- en 
een ondervenster. Om de vier ramen is er een raam zonder 
onderverdeling. Deze boven- en ondervensters kunnen 
worden open gezet (klapraam). De breedte van een raam 
is gelijk aan de moduulmaat van 1240 mm. De hoogbouw 
heeft grote betonnen schachten voor lift en toilet: deze 
tonen zich als dichte elementen in de gevel. De hiernaast 
gesitueerde trappenhuizen hebben een eigen, met de trap mee 
verspringend, gevelpatroon van glas en staal, gebaseerd op de 

moduulmaat. 

De gevels van de hoogspanningshal en Impuls kennen 
een vergelijkbare opbouw en verdeling. Corona heeft een 
soortgelijke vliesgevel, al is deze minder transparant. 

De gevel van de Voorbouw is nog transparanter dan de 
overige gevels, omdat hier de borstweringen ontbreken. 
De glasvlakken zijn groter en hebben een afwijkende 
vlakverdeling. een gevelopening heeft hier een dubbele 
moduulmaat in de breedte (2480 mm). 
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Voorbouw - gevelopbouw
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Impuls - gevelopbouw
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trappenhuis en schacht Hoogbouw - gevelopbouw
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Hoogbouw - gevelopbouw
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gevelaanzicht zuid OOSTGEVEL
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OOSTGEVELgevelaanzicht oost
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gevelaanzicht west
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gevelaanzicht noord
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trap naar bovenentree collegezaal in de Voorbouw, loopbrug Voorbouw  richitng de W-hal

interieur voorbouw, stalen trappartij, betonnen constructie met bekistingsmotief. 

interieur voorbouw, zicht op trappenhuis Potentiaal
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Materialisering

Een van de leidende ideeën met betrekking tot de keuze 
voor materialen was voor Van Embden het ‘type’ gebruiker. 
Van Embden had de begrijpelijke overtuiging dat de 
gebruikers van zijn gebouwen positief zouden staan ten 
aanzien van technische ontwikkelingen. Daarom zocht hij 
naar een sfeer die paste bij ‘de moderne fabriek’. hij wilde de 
gebouwen een uitstraling geven die vergelijkbaar was met de 
toekomstige werkomgeving van de ingenieurs in wording. Hij 
zag een geïdealiseerd fabrieksmilieu voor zich, toen hij aan 
de onderwijs- en onderzoeksgebouwen werkte. De gebouwen 
met een bijzondere functie kregen een iets andere uitstraling, 
denk hierbij bijvoorbeeld het Auditorium, maar ook de 
Voorbouw van Potentiaal. 

Het ‘technische’ en ‘vooruitstrevende’ ideaal van Van 
Embden leidde in de praktijk tot gebouwen met een rationele, 
waar mogelijk flexibele opzet. De gebouwen werden rondom 
gebaseerd op een grid, kregen een regelmatige dispositie van 
ruimtes en een neutrale uitstraling in hun gevels. 

Het effect van Van Embdens gebouwen aan de buitenkant 
wordt in belangrijke mate geschraagd door de neutrale 
omhulling van de betonnen structuur in de vorm van 
vliesgevels van staal en glas. De ‘moderne fabriekssfeer’ 
wordt in de materialisering verder ondersteund: bijvoorbeeld 
door de stalen opengewerkte deuren, trappenhuizen met 
betonnen trappartijen en zwart betegelde wanden. Ook zijn 
er zwart linoleum vloeren en cassetteplafonds met TL-balk 
verlichting in de hoogbouw. rondom de liftschachten en op 
de eerste verdieping is voor de afwisseling gewerkt met een 
houten wandafwerking (schroten). 

De Voorbouw is – als bijzonder element – anders 
gematerialiseerd. Het gebouw heeft een korte stalen 
liftschacht en een stalen trappartij. Ook opvallend zijn de 

vlakken van zwartgeglazuurde baksteen, die verwantschap 
oproepend met andere bijzondere bebouwing uit dezelfde 
fase: bijvoorbeeld de Zwarte Doos, maar ook de originele 
onderbouw van het Hoofdgebouw bevatte deze zelfde steen. 
De overige entrees liggen steeds verdiept of verhoogd ten 
opzichte van het maaiveld en worden verbijzonderd met  rood 
gekleurde stalen deurpartijen. 

In de aanbouw Corona is gekozen voor een vergelijkbare 
materialisering. De staalconstructie, de daklantaarn en de 
afgeschuinde hoeken gegeven het geheel echter een andere 
uitstraling. 
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trappenhuis materialisering:
Betonnen schacht loopt door naar binnen en heeft een 
bekistingspatroon, vergelijkbaar met het Auditorium. 
Zwart tegelwerk, zoals ook gebruikt in het trappenhuis 
van het Hoofdgebouw.
Betonnen trapconstructie, als een losse sculptuur in de 
ruimte. 
De wand tussen het trappenhuis en de vloer 
(middelste beeld links) is dicht gezet in verband met 
brandveiligheidseisen. Origineel was deze transparant.
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deurpartijen: Corona deurpartijen: loopbrug, originele deur vervangen deurpartijen: Voorbouw
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Voorbouw materialisering

De binnenwanden zijn van (inmiddels wit geschilderd) beton met 
bekistingsmotief. Daarnaast worden ook zwart geglazuurde bakstenen 
gebruikt, die ook zijn toegepast in wat nu De Zwarte Doos heet. 
een stalen wenteltrap leidt naar de fietsenkelder en de stalen trappartij  
op de afbeelding rechtsonder leidt naar entree van de collegezaal op het 
loopbrugniveau. 
De stalen liftschacht biedt enkel toegang tot loobbrugniveau. 
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ruimte rondom de liften: materialisering
links het cassette plafond.
rechts de materialisering van de wanden rondom de liftschachten in 
hout. 
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Corona: materialisering
De staalconstructie van Corona met daarin de (aluminiumkleurige) 
Kooi van Faraday . Daaromheen de omgang, met daklantaarn 
(middelste foto) 
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Deelconclusie 
De compositie van Elektrotechniek wordt 

driedimensionaal gedomineerd door een gridstructuur, 
waardoor het hele complex op stramien kwam te staan. 
Het architectonisch effect is te omschrijven in termen 
van neutraliteit en indifferentie. Interessante spanning in 
de compositie is ontstaan door variaties op de ingezette 
thema’s toe te laten en door functionele afwijkingen 
als aanleiding te nemen voor architectonische 
verbijzonderingen. Dit laatste heeft zijn effect niet 
gemist op vloerindelingen en oplossingen voor entrees, 
gevels en  gevarieerde materiaalkeuze. 

Entrees - voor het gehele ensemble geldt dat de 
entrees op een zelfde manier, namelijk verhoogd of 
verdiept, zijn behandeld, verbijzonderd met rode stalen 
deurpartijen. De hoofdentree van de Voorbouw vormt 
hierop begrijpelijkerwijs een uitzondering. 

Gevels - ieder gebouw in het ensemble heeft 
vergelijkbare gevels, zij het met een wisselende 
vlakverdeling. Ook voor de hoekoplossing geldt dat 
het principe steeds terugkomt maar de maatvoering en 
uitvoering zich aan de specifieke situatie aanpassen. 

Materialen - de gebruikte materialen vormen een 
eenvoudig palet. Er worden met dat palet verschillende 
sferen geïntroduceerd. Ruimtelijk bijzondere plekken 
worden ook aangezet door een eigen materialisering: 
in de ruimtes rondom ontmoetingsplaatsen op de 
eerste verdieping en de liften wordt met hout en warme 
tinten gewerkt, In tegenstelling tot de in materiaal en 
sfeer neutrale ‘wetenschappelijke’ kantoorgangen. De 
trappenhuizen kennen een eigen materialenpalet, dat 
deels overeenkomt met dat van de trappenhuizen in 
het hoofdgebouw. De Voorbouw is vergelijkbaar met 

de zwarte doos: grote glazen geveldelen versus dichte 
delen in beton en zwartgeglazuurde baksteen. 
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Vogelvlucht van het ensemble net na oplevering  in 1963
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DEEL III 
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Waardestelling en conclusie

Deze finale waardestelling is gebaseerd op het onderzoek 
naar de gebouw- en gebruikshistorie, conceptuele 
achtergrond en de beschrijving van het feitelijke object 
en de reeds gepresenteerde deelwaardestellingen.  Deze 
deelwaardestellingen geven per beschouwingsniveau, 
ensemble op de campus, ensemble van object en objecten en 
elementen, de waarden. Ze zijn te vinden aan het einde van 
de desbetreffende hoofdstukken.  Deze deelwaardestellingen 
zijn op hun beurt weer gebaseerd op de interpretaties 
gepresenteerd in de concluderende paragrafen. 

De finale waardestelling is niet slechts een samenvatting of 
samenvoeging van de deelwaardestellingen, maar combineert 
de uitkomsten van de hoofdstukken van deel II. 
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Waardestelling

Geschiedenis

Uit de bouwgeschiedenis blijkt dat de wijziging 
van het plan voor het Elektrotechniek ensemble 
grote invloed had op de opzet van de campus. Waar 
de concentratie eerst lag op het Hoofdgebouw als 
centraal gebouw, werd onder invloed van de versnelde 
hoogbouw voor Elektrotechniek besloten tot een opzet 
met een drieluik van hoogbouwstructuren. 

3d-mondriaan

Essentieel voor de campus als stedenbouwkundige 
compositie is de samenhang tussen de verschillende 
schaalniveaus door de getrapte en hiërarchische 
groen- en infrastructuur aangevuld met precies 
gepositioneerde gebouwen. Groen en infrastructuur 
vormen dus samen met de gebouwen een 
compositorisch geheel. In de ruimtelijke compositie 
van vlakken, lijnen en elementen is een 3D-mondriaan 
ontstaan die in sociaalruimtelijke zin wordt onderhouden 
door de routing, de loopbruggen en een variëteit aan 
ontmoetingsplekken en verblijfsfuncties. 

Het Elektrotechniek ensemble is een van de drie 
leidende ensembles met een hoogbouwstructuur uit 
de eerste bouwfase: Scheikunde, het Hoofdgebouw 
en Elektrotechniek. Deze drie ensembles structureren 
de campus door schaal, grid, vormgeving en 
materialisering. De individuele objecten binnen 
de ensembles verhouden zich ook tot elkaar: 
een hoogbouw wordt omringd door een aantal 
laagbouwschijven. Deze zijn in de hoogbouw 
geschoven of worden door loopbruggen met de 
hoogbouw verbonden. 

Het Elektrotechniek ensemble is een 
schoolvoorbeeld van de integrale composities die 
door de functionalistische stedenbouw in zwang 
raakten. Als ensemble is het onderdeel van de 
driedimensionale campusstructuur; bovendien is het 
een sociaalruimtelijke eenheid; tot slot is het ensemble 
ook een compositie van losse objecten. De vergelijking 
met het hermetische doos-in-doos-concept dringt zich 
op.

Gebouwcategorieën

Binnen het Elektrotechniek ensemble zijn 
de verschillende door Van Embden benoemde 
gebouwcategorieën te herkennen: 

Een hal (Impuls; voor niet-stapelbare 
onderzoeksfuncties),

Een hoogbouw (voor algemene laboratoria en 
instructiezalen en kantoor- en vergaderruimten) 

Een Voorbouw en Corona (beide gebouwen voor 
bijzondere functies). 

Een van de uitgangspunten van Van Embden was 
dat flexibiliteit van de gebouwen de levensduur ten 
goede zou komen. In tegenstelling tot gebouwen 
voor bijzonder programma zouden gebouwen voor 
algemene laboratoria en instructiezalen en kantoor- en 
vergaderruimten (de hoogbouw, de Hoogspanningshal 
en Impuls) relatief eenvoudig van faculteit of (onderwijs 
gerelateerd) programma moeten kunnen wisselen. Er is 
nog geen reden om deze redenering te betwijfelen.
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Algemeen 

De hoogbouw, de Hoogspanningshal en Impuls 
kennen vergelijkbare karakteristieken voor de opbouw, 
gevel en verhouding tot het maaiveld: suggestie 
van zwevend object, alzijdige en niet-hiërarchische 
gevels, een driedimensionaal constructief grid, een op 
moduulmaat gebaseerde, flexibel indeelbare vloeren, 
en materialisering in staal en glas.

Het grid en de constructie zijn beeldbepalend voor het 
gehele ensemble, maar vooral voor de hoogbouw en 
de algemene hallen. De driedimensionale gridstructuur 
werd ingezet om normalisatie en standaardisatie te 
bewerkstelligen. Dit stond garant voor een repeterend 
en ruimtelijk indifferent karakter en een betrekkelijk 
monotone opbouw. Architectonische spanning is 
ontstaan door functionele afwijkingen uit te buiten en 
variaties op een thema toe te laten. 

Het principe van de driedimensionale gridstructuur 
maakt de objecten in alle richtingen uitbreidbaar. 
Daarbij is het wel de vraag in hoeverre daarmee de 
verhouding tot de meer gefixeerde plekken in het 
ensemble, zoals de kruising van horizontale en verticale 
routes, en de algehele compositie van het ensemble uit 
het lood wordt getrokken.  

Verbijzondering 

De routing en ontsluiting bieden ruimte voor 
verbijzonderingen in de gebouwen. De aansluitingen op 
het loopbruggensysteem en het maaiveld zijn ruimtelijke 
expliciet ontworpen. Op deze plekken verandert de 
indifferentie van het basisconcept in een architectonisch 
specifieke oplossing. 

Het principe van de driedimensionale gridstructuur 

maakt de objecten in alle richtingen uitbreidbaar. Impuls 
bijvoorbeeld kent een opzet van beuken waarvan 
het aantal reeds tijdens de bouw naar boven werd 
bijgesteld. De vraag is wel hoe een uitbreiding zich 
verhoudt tot de verbijzonderde plekken in het gebouw 
en de andere objecten in het ensemble. 

Specifieke functies

De gebouwen voor bijzondere functies, Corona en 
de Voorbouw, kennen een afwijkende, meer op het 
specifieke programma afgestemde vormgeving en 
materialisering. Ze zijn per definitie minder flexibel 
indeelbaar. Architectonisch kennen de gebouwen met 
een bijzondere functie door hun expliciete opbouw, 
materialisering en ruimtelijke werking een meer 
zelfstandige identiteit. 

De Voorbouw markeert met zijn bijzondere functie en 
vorm als entreegebouw de voorkant van het complex 
en overbrugt de ruimtelijke sprong tussen maaiveld 
en loopbrugniveau. Hier wordt de koppeling gemaakt 
tussen de losgekoppelde verkeerssystemen: maaiveld 
en loopbrugrouting. 

Corona is een vreemde eend in de bijt van het 
ensemble. Het bevat een bijzonder programma en heeft 
dan ook een eigen uitwerking. Qua maat, schaal en 
architectonische articulatie is de verwantschap met de 
overige onderdelen van het ensemble niet overtuigend. 
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Variatie op een thema 

Variatie op een thema is aan de orde bij verschillende 
architectonische elementen: de entrees, de gevels en 
de materialen. 

Entrees - voor het gehele ensemble geldt dat de 
entrees op een soortgelijke manier bijzonder zijn 
gemaakt: door de verdiepte of verhoogde ligging, 
visueel aangezet door rode stalen deurpartijen. de 
hoofdentree in de Voorbouw heeft een markant eigen 
status in het geheel. 

Gevels - ieder gebouw in het ensemble heeft 
verwante gevels, met een wisselende maar 
vergelijkbare vlakverdeling. Ook voor de hoekoplossing 
geldt dat op basis van een enkel principe gevarieerd 
in maatvoering en detaillering, afhankelijk van de 
specifieke situatie. 

Materialen - de gebruikte materialen vormen een 
eenvoudig palet. Er worden met dat palet verschillende 
sferen geïntroduceerd. Bijzondere plekken in het 
complex krijgen ook een eigen materialisering: in de 
ruimtes rondom ontmoetingsplaatsen op de eerste 
verdieping en de liften bijvoorbeeld, wordt met hout en 
warme tinten gewerkt, afwijkend van de in materiaal 
en sfeer neutrale ‘wetenschappelijke’ kantoorgangen. 
De trappenhuizen kennen een eigen materialenpalet 
dat deels overeenkomt met dat van de trappenhuizen 
in het hoofdgebouw. De Voorbouw is vergelijkbaar met 
de zwarte doos: grote glazen geveldelen versus dichte 
delen in beton en zwartgeglazuurde baksteen. 

 Conclusie
Vanwege de geslaagde integraliteit van de 

compositie van het Elektrotechniek-ensemble is het 
complex zowel op zichzelf, als ten opzichte van de 
rest van de campus  een markante schakel. Corona 
lijkt in deze systematiek niet per se onmisbaar. In de 
gebouwen, die samen het ensemble vormen, is zowel 
functioneel en ruimtelijk, als ook in architectonische 
detaillering, een uiteenzetting waarneembaar tussen de 
regel en de uitzondering. Deze uiteenzetting verleent 
het complex het raffinement om kwalitatief uit te kunnen 
stijgen boven de betrekkelijk ongedifferentieerde 
standaard van de modernistische architectuur.      



88




