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Inleiding 
Voor u ligt het resultaat van het aan de TU/e uitgevoerde 

onderzoek naar de cultuur- en bouwhistorische waarden 
van het Hoofdgebouw op de TU/e campus. Dit gebouw is 
te beschouwen als een ensemble van een hoogbouwschijf 
en vier laagbouwdelen. Het ensemble werd in de jaren 
zestig ontworpen door het bureau van S.J. van Embden. De 
laagbouw is eind jaren negentig verbouwd door Wytze Patijn. 
Het Hoofdgebouw huisvest momenteel veel verschillende 
partijen. Zo zijn er de faculteit Wiskunde en Informatica 
(Department of Mathematics and Computer Science) en 
de faculteit Industrial Design, het College van Bestuur, de 
Universityclub, het Studentenservicecentrum, de beveiliging, 
maar ook verschillende kleinere functies zoals een kapper, 
een uitzendbureau, het alumnibureau, een pinautomaat etc. 
Dit rapport bevat de ontstaansgeschiedenis, een beschrijving 
in catalogusvorm en de waardestelling van het ensemble. 
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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 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. In deze 
cultuurhistorische verkenning, zal specifieker worden 
ingegaan op de waarden van het gebouw 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 te achterhalen wordt het gebouw, op basis van de 
richtlijnen bouwhistorisch onderzoek1, op drie verschillende 
beschouwingsniveaus bekeken, namelijk dat van het 
ensemble in relatie tot de campus, het Hoofdgebouwensemble 
(het ensemble van onderbouw en bovenbouw) en het element. 

Per beschouwingsniveau worden waarden geanalyseerd, 
opgetekend en toegekend. 

1  Leo Hendriks and Jan van der Hoeven (2009) Richtlijnen 
bouwhistorisch onderzoek, 2e edititie Utrecht: Rijksgebouwendienst 

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 campusterrein 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 – Hoofdgebouw – W-hal – 
Ceres.

Bij deze waarden van het campusterrein 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 

2  Paul Meurs and Marinke Steenhuis (2009) Technische 
Universiteit Eindhoven Cultuurhistorische Verkenning Campus, UrbanFabric|
Steenhuisstedenbouw/ landschap

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 
campusterrein 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

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.

Het Hoofdbouw is gerealiseerd in de eerste bouwfase. 
De verbouwing van de laagbouw is gerealiseerd tijdens 
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de 4e fase. Het uiterlijk van de laagbouw wijkt hierdoor 
af van de voor de eerste fase geformuleerde architectuur 
karakteristieken. De algemene architectuur karakteristieken 
die momenteel voor de eerste fase gedefinieerd zijn: 

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.

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 worden gemaakt.

Doel
• Primair doel van het onderzoek is het leveren van 

een wetenschappelijk gefundeerde waardestelling van het 
Hoofdgebouw. 

• 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:

Prof. dr. Bernard Colenbrander

Drs. Hélène Damen

Ing. Nadine Huids

Loes Veldpaus MSc.

Adres:

Den Dolech  /  De Lampendriessen 

Eindhoven

Situering:

noord: Impuls/ Potentiaal, Dommel

oost: W-Hal 

zuid: Matrix

west: Auditorium
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A Ontstaansgeschiedenis 
In deel I A wordt de ontstaansgeschiedenis van het 

Hoofdgebouw toegelicht. Zowel de keuzes voor de 
uiteindelijke vorm van het ensemble als de invloed op het 
stedenbouwkundige plan voor de campus worden besproken. 
Ook wordt de totstandkoming van de verschillende objecten 
binnen het ensemble toegelicht, als mede de verbouwing van 
enkele onderdelen tussen1998 en 2000. 
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Ontstaansgeschiedenis campus
De campus van de Technische Universiteit Eindhoven is 

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) was al in de initiatieffase betrokken bij 
de ontwikkeling en kreeg later de kans om zijn denkbeelden 
te realiseren.4 Van Embden was tot ver in de derde bouwfase 
(1974-1994) 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 het realiseren 
van 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 binnen het gebouw 
als op stedenbouwkundig niveau werd daarom zoveel 
mogelijk gewerkt met stramien- en standaardmaten. 

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|Steenhuisstedenbouw/ landschap)

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

Deze uitgangspunten komen terug in de keuzes voor 
positionering, gebouwtype, plattegrond, materialisering etc. 
en zijn relevant voor het ontwerp van het Hoofdgebouw. Ook 
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. Het 
Hoofdgebouw moest naast de centrale gemeenschappelijke 
voorzieningen als een studentenadministratie, een bibliotheek 
en een kantine, voorzien in algemene laboratoria en 
instructiezalen en kantoor- en vergaderruimten. 

Een centraal hoog gebouw 
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. Vanuit 
die indeling werd een eerste stedenbouwkundig plan bedacht 
met het zwaartepunt van het gebouwencomplex gesitueerd in 
de zuidwesthoek van het terrein. 

Het Hoofdgebouw nam vanaf het begin qua ligging 
en functie een centrale plaats in binnen de voorgestelde 
structuur. Deze structuur vereiste volgens Van Embden 
een duidelijk en representatief centrum waarin alle 
gemeenschappelijke voorzieningen voor zowel onderzoek 
en onderwijs als bestuur en algemene diensten werden 
samengebracht. 

Wat de architectuur betreft wenste Van Embden dat de 
gebouwen zowel in- als extern “de sfeer van het moderne 
laboratorium en van de moderne fabriek” zouden uitademen. 
“Het is de bedoeling dat de behuizing van de T.H. straks 
vrijelijk en zelfs met nadruk haar industriële afkomst zal 
tonen en docenten en studenten een milieu zal bieden, dat 
verwant is met een fabriekscomplex, […] een omgeving […] 
zoals ook de industrie die zou behoren te hebben, en zoals die 
in de toekomst in de regel ook zal bieden.”5

In de allereerste plannen voor de Technische Hogeschool 
vormt het hoofdgebouw het enige hoge element binnen 
de ontworpen structuur van het gebouwencomplex. Een 
maquettefoto van de campus daterend uit september 1956 
toont een enkel, centraal gelegen hoog gebouw (‘het 
centrale hoge gebouw’) met daaromheen verschillende lage 
hallen. Aanvankelijk zou het centrale hoge gebouw naast 
de 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. 

Ruimtevraag
In februari 1957, zes maanden na de opening van het eerste 

collegejaar presenteerde Van Embden zijn eerste schetsplan 
voor de Technische Hogeschool in Eindhoven aan de minister 
van onderwijs, kunsten en wetenschappen.6 Aanvankelijk was 
de opgave een hogeschool te ontwerpen voor 10007 studenten 
in de drie afstudeerrichtingen Scheikunde, Elektrotechniek en 
Werktuigbouwkunde. Het was duidelijk dat met de beoogde 
industrialisatie van Nederland het gewenste aantal ingenieurs 

5  Bouwkundig weekblad, jrg. 75, nr. 2, 8 januari 1957
6  Het schetsplan werd gepubliceerd in Bouwkundig Weekblad, 

1957.
7  Na vijf kalenderjaren
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terreiNiNDeliNg met teN NoorDeN De strook voor elektrotechNiek, 
iN het miDDeN werktuigbouwkuNDe/ hoofDgebouw eN teN zuiDeN 
scheikuNDe.  

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 
begroting voor zowel 1000 als 2000 studenten.8

Al tijdens de eerste planfase (1957-1965) bleek het 
voorgestelde vloeroppervlak in het hoge centrale gebouw 
ontoereikend voor de huisvesting van de centrale functies 
en de afdeling Algemene Wetenschappen, èn om daarnaast 
als ‘doorgangshuis’ voor de drie overige faculteiten te 
fungeren. Bovendien bleken de specifiek voor de afdeling 
Scheikunde ontworpen ruimten vanwege noodzakelijke 
installatietechnische voorzieningen de universele 
bruikbaarheid van het gebouw in gevaar te brengen. Op 
grond hiervan werd de oorspronkelijke opzet van het 
gebouwencomplex aangepast. In de opzet, zoals verwerkt in 
het Programma van Eisen van februari 1957, is de afdeling 
Scheikunde verplaatst naar een eigen hoog gebouw. Het 
schetsontwerp van 1957 voorziet tevens in een toekomstige 
uitbreiding met hoogbouw voor elektrotechniek in de 
noordelijke zone. 

Bovendien moest op grond van het feit dat de eerste 
inschrijvingen van studenten aan de hogeschool in september 
1957 de prognoses ruim hadden overschreden (er moest 
eerder rekening worden gehouden met een aantal van 1800 
studenten in het studiejaar 1963/1964), het tijdschema voor 
realisatie van de diverse gebouwen worden herzien. Dit werd 
vastgelegd in het Herziene Programma van Eisen van juni 
1958. De vorm en omvang van het Hoofdgebouw bleef echter 
ongewijzigd en werd conform het eerste schetsontwerp van 
februari 1957 uitgevoerd.

8  Voorstel voor de oprichting van gebouwen voor de technische 
hogeschool te Eindhoven, februari 1957. Archief TU/e doos 1 – Dossier ID 
1579/4089.    

Stedenbouwkundige inpassing op de campus
Uiteindelijk werd het Hoofdgebouw (1959-1963) 

gelijktijdig gerealiseerd met de hoogbouw voor 
Elektrotechniek (1960-1963). Ook de hoogbouw voor 
Scheikunde (1961-1965) werd vervroegd gerealiseerd. De 
vervroegde komst van de hoogbouw van Elektrotechniek en 
Scheikunde veranderde de stedenbouwkundige verhoudingen 
op de campus. Het Hoofdgebouw vormde niet langer 
het centrale dominerende element op de campus, zoals 
voorgesteld in de eerste opzet, maar werd de verbindende 
schakel tussen twee flankerende – nog iets hogere - 
gebouwen. De nadruk kwam hierdoor te liggen op de totaliteit 
van het ensemble van drie hoogbouwstructuren in plaats van 
op een centrale hoogbouw. Er ontstond een sterke noord-
zuid as binnen het complex. Terwijl de stedenbouwkundige 
context gedurende het planproces wijzigde, bleef de vorm en 
omvang van het hoge centrale gebouw nagenoeg ongewijzigd 
ten opzichte van het eerste schetsontwerp van februari 1957.
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Het Hoofdgebouw: een gebouw in twee 
delen (1959-1963)

Een van de uitgangspunten van het Programma van Eisen 
van oktober 1958 was het creëren van ‘een representatief 
centrum’. In dit zelfde Programma van Eisen merkte Van 
Embden op dat het Hoofdgebouw in opzet afwijkt van de 
andere programma’s van eisen, omdat zowel de bestemming 
van het gebouw als het doel van bijzondere aard zijn. Zoals te 
zien is op de afbeeldingen op p24 en p25 bestaat het originele 
Hoofdgebouw uit een architectonische tweedeling: een 
onderbouw bestaande uit vier delen met daarboven een op 
pylonen geplaatste hoogbouwschijf. De onderbouw had vanaf 
het begin een definitieve bestemming, terwijl de bestemming 
van de bovenbouw in zijn functie als ‘doorgangshuis’ – 
als centrum voor tijdelijke ruimtetekorten bij de diverse 
afdelingen - slechts op korte termijn kon worden vastgesteld. 
Beide bouwdelen waren ruimtelijk duidelijk onderscheiden. 
De architectonische tweedeling kwam voort uit de tweedeling 
in het programmatische karakter van beide gebouwdelen. De 
onderbouw sloot architectonisch aan bij de laagbouwhallen 
uit de eerste bouwfase (1957-1965), zoals Impuls. De 
hoogbouwschijf sloot qua omvang en noord-zuid oriëntatie 
aan bij de hoogbouw voor Elektrotechniek en Scheikunde en 
vormde hiermee een stedenbouwkundig ensemble.

De onderbouw bevatte de centrale elementen als entreehal, 
ruimten voor administratie en bestuur, kantine en bibliotheek, 
en de bovenbouw de kabinetten, laboratoria, teken- en 
instructiezalen. Terwijl de onderbouw vanaf het begin een 
definitieve bestemming had, moest de bovenbouw met name 
in de beginfase voorzien in een uiteenlopend en voortdurend 
wisselend gebruik van de ruimten. Dit vroeg om een grote 
mate van flexibiliteit binnen het ontwerp van met name de 
hoogbouw.

Onderbouw
De laagbouw vormde het hart van het gebouwencomplex 

van de Technische Hogeschool. Van Embden schreef “… dat 
de gehele technische hogeschool zich als het ware schaart 
rondom haar belangrijkste centrale elementen: de grote hal 
met bibliotheek, de ruimte voor administratie en bestuur en 
de kantine als trefpunt van studenten.” 9 

De laagbouw, die onder de hoogbouw lijkt te zijn 
geschoven, bestaat uit vier bouwvolumes. Tussen de 
bouwvolumes ligt een twee bouwlagen tellende entreehal. 
Via vier entrees die tussen de bouwvolumes zijn gelegen, 
was de hal op de begane grond oorspronkelijk vanuit alle 
windstreken toegankelijk: twee hoofdingangen aan de zuid- 
en westzijde en  twee kleinere ingangen aan de noord- en 
oostzijde. Op niveau één verbond een loopbruggensysteem 
het Hoofdgebouw met het Auditorium, en via de W-hal met 
de andere afdelingsgebouwen. De laagbouw had in zijn 
oorspronkelijk opzet  een open, toegankelijk karakter met een 
industriële uitstraling.

In de onderbouw werden die collectieve voorzieningen 
ondergebracht die vanwege hun functie  gemakkelijk 
toegankelijk en zichtbaar moesten zijn; met name de 
bibliotheek nam hierin een prominente plek in.  Als in 
Delft opgeleide ingenieur merkte Van Embden hierover het 
volgende op: “En alle oudere Delftenaren (thans is er veel 
veranderd) hebben de herinnering aan de ongenaakbaarheid 
en onbereikbaarheid van hun eigen grote bibliotheek, hetgeen 
ons waarschijnlijk voor ons hele leven het gevoel heeft 
meegegeven dat een bibliotheek een bijzonder heilig domein 
is, waar je als gewone sterveling nauwelijks mag komen. Wij 
hebben getracht dit hier radicaal te veranderen.”10

9  Programma van eisen met schetsplan en globale begroting 
van het hoofdgebouw, oktober 1958. Archief TU/e Doos 1 – Dossier ID 
1579/3869.

10  De Ingenieur, jrg.76, nr. 30, 24 juli 1964

De entreehal vormde de entree tot het gehele complex 
en bood ruimte voor het verzamelen van studenten. Het 
diende als het knooppunt van alle verkeersstromen binnen de 
campus, zowel intern als extern. 
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Bovenbouw

Onderbouw

Routing

DrieDimeNsioNaal beelD vaN het hoofDbouw met verDeliNg oNDer- eN boveNbouw (zuiDwesthoek)
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het gerealiseerDe steDeNbouwkuNDige plaN voor De tu/e campus. het hoofDgebouw ceNtraal (Nr 1)
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Bovenbouw
Na het gereedkomen van de hoogbouw in 1963 vond 

in september van dat jaar de officiële opening van het 
Hoofdgebouw plaats. Uiteindelijk namen slechts twee van 
de vier oorspronkelijk in de hoogbouw geplande afdelingen 
(Algemene Wetenschappen en Werktuigbouwkunde) hun 
intrek in de hoogbouw. Voor de beide andere afdelingen 
(Elektrotechniek en Scheikunde) werd in de eigen terreinzone 
reeds hoogbouw gerealiseerd. 

De oorspronkelijke opzet van de bovenbouw als 
doorgangshuis had de indeling van de verdiepingen bepaald. 
Om de diverse ruimten - uiteenlopend van grote laboratoria 
tot kleine werkruimten - te kunnen realiseren was Van 
Embden uitgegaan van “een normale fabriekshal op de 
begane grond, namelijk een ruimte waarin op halve hoogte 
tussenvloeren, met galerijen enzovoorts”.11

Het Hoofdgebouw en de hoogbouw voor Elektrotechniek 
werden  tegelijkertijd opgetrokken, wat resulteerde in 
overeenkomsten qua materialisering en opbouw. Dit  maakte 
de toepassing van goedkope en rationele bouwmethoden 
eenvoudiger.

Omdat de bovenbouw van het Hoofdgebouw in eerste 
instantie was bedoeld als de huisvesting voor de vier 
afdelingen Algemene wetenschappen, Werktuigbouwkunde, 
Scheikunde en Elektrotechniek, moest er een hoogbouw 
worden ontworpen die plaats bood aan ruimten van zeer 
uiteenlopende bestemmingen: grote laboratoria, kleinere 
werkruimten, kabinetten, teken- en instructiezalen. Bovendien 
moesten latere radicale herbestemmingen  zonder al te grote 
en kostbare ingrepen mogelijk zijn. In het ontwerp voor de 
hoogbouw werd gestreefd naar een grote interne flexibiliteit 
en een universele bruikbaarheid van de ruimten. De oplossing 
werd gevonden in een dubbele verdiepingshoogte die 

11  De Ingenieur, jrg.76, nr. 30, 24 juli 1964

afhankelijk van de bestemming met behulp van tussenvloeren 
kon worden gehalveerd, voorzien van galerijen en bordessen. 
Met behulp van montagewanden konden de vloeren vrij 
worden ingedeeld en ontstond er een afwisselend ruimtelijk 
beeld. “Getracht is, om, ondanks een ver doorgevoerde 
standaardisatie, aan de interieurs toch alle monotonie te 
ontnemen en te komen tot een boeiend samenspel van zich 
aaneenschakelende ruimten van verschillende hoogte, met 
vermijding van lange gangen.”12

12  Bouwkundig Weekblad, jrg.75, nr. 2, 8 januari 1957

Renovatie Hoofdgebouw
In de jaren negentig werd de laagbouw van het 

Hoofdgebouw gerenoveerd. De renovatie werd door architect 
Wytze Patijn uitgevoerd in samenhang met het opstellen van 
een masterplan voor de gehele campus. Directe aanleiding 
tot het opstellen van het masterplan was het besluit van 
Rijksoverheid om de TU-gebouwen met ingang van 1 januari 
1995 over te dragen aan de TU. Vanaf 1994 werd in diverse 
nota’s en discussiestukken nagedacht over de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen van de campus, hetgeen 
resulteerde in ‘Het Masterplan’ uit 1999. Wytze Patijn trad op 
als supervisor van het Masterplan. 

Een van de uitgangspunten van het Masterplan was  de 
universiteit weer als samenhangend geheel – conform de 
oorspronkelijke opzet van Van Embden – vorm te geven: 
als een compact universiteitscomplex met een autovrij 
middengebied en een overzichtelijk loopbruggensysteem.   

In het plan werd een belangrijk nieuw bindend element 
geïntroduceerd; een langgerekte openbare ruimte lopend 
van oost naar west: De Wielen. Aan dit openbaar gebied dat 
nadrukkelijk bestemd werd voor voetgangers en fietsers - 
gemotoriseerd verkeer was slechts gedeeltelijke toegestaan 
– zouden alle faculteitsingangen worden gesitueerd. Het 
realiseren van een nieuwe entree van het Hoofdgebouw aan 
de Wielen in 1998 was hiervan een eerste voorbeeld. Het plan 
voorzag verder in de verplaatsing van de Centrale bibliotheek 
plus kantine naar de Hal13 en het herhuisvesten van het 
College van Bestuur in het Hoofdgebouw op loopbrugniveau.

“Het hoofdgebouw moest opnieuw het hart van de Campus 
worden.” 14

13  Dit werd gezien als een tijdelijke oplossing. Voorstel was de 
Bibliotheek onder te brengen in de W-hal. Na het gereedkomen van de 
nieuwbouw van de W-hal zal de bibliotheek daar alsnog worden gehuisvest. 

14  H. Rickhof (1999) Masterplan TU planvorming en concrete 
projecten  juni 1999. Voor een uitgebreide bespreking van het masterplan  zie 
noot 2 Meurs (2009) .
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De renovatie van het Hoofdgebouw zou aanvankelijk 
bestaan uit drie fasen. De eerste fase van de renovatie van 
de onderbouw in 1998 betrof de nieuwe hoofdentree aan 
de zuidzijde en de ruimten voor het College van Bestuur en 
enkele stafdiensten. Deze ruimten werden eind december 
van dat jaar in gebruik genomen. Tijdens de tweede fase 
(1999-2000) werd in de noordwestvleugel waar voorheen de 
uitleenbibliotheek was gevestigd een expositieruimte voor 
het Studium Generale gecreëerd, met daarboven op de eerste 
verdieping ruimten voor de Faculty Club. Het interieur van de 
Faculty Club is ontworpen door Bert Staal. De renovatie van 
het vierde deel (noordoostvleugel) werd net als de renovatie 
van de bovenbouw om financiële redenen niet uitgevoerd.15 

De renovatie van de onderbouw is in twee fasen (1998-
2000) gerealiseerd. In 1998 werd de eerste fase van de 
onderbouw gerealiseerd. Deze bestond uit “het opschonen 
van de entreehal”16,  het realiseren van een nieuwe centrale 
entree aan de Wielen en het opnieuw huisvesten van het 
bestuur. De ingrepen werden gemotiveerd door een diagnose 
omtrent  “een onduidelijke stedenbouwkundige situering. 
Het Hoofdgebouw was in de loop der jaren op de begane 
grond dichtgeslibd en miste uitstraling.  Men wenste een 
nieuw representatief onderkomen voor het bestuur, dat 
inmiddels elders op de campus was ondergebracht. Verder 
was er sprake van klimatologische problemen, achterstallig 
onderhoud en veroudering.”17 

Na het volledig strippen van de onderbouw is de entree 
verlegd, een rolstoeltoegankelijke plint aangestort en zijn 
drie van de vier ingeschoven volumes voorzien van nieuwe 
gevels en interieur. Het geheel bevindt zich in en rond een 
vernieuwde en functioneel opgeschoonde glazen hal met 
natuurstenen vloer. Op het eerste niveau is in de hal een 

15  Interview Wytze Patijn, 7 december 2011, Delft.
16  ibidem
17  ibidem

nieuwe stalen loopbrug gehangen.

”Doel van de renovatie was de architectuur van Van 
Embden met name in het interieur opnieuw te laten zien. Als 
architect mag je je daarbij een zekere vrijheid permitteren. 
De gebogen glazen entree aan de zuidzijde, de gebogen 
wanden in de hal en de gebogen trappen sluiten aan bij 
de pylonen van Van Embden. Opzet was om de sfeer in het 
gebouw in plaats van industrieel,  warmer en representatiever 
te maken. In-  en exterieur mogen afwijken van elkaar. Het  
is een typisch modernistisch uitgangspunt om dat niet te 
doen. Ik ben voor een dichterlijke vrijheid van de architect. 
In materiaal- en kleurgebruik heb ik bewust gekozen voor 
contrast tussen laag- en hoogbouw.” 18 

De renovatie van de laagbouw sluit in zijn 
verschijningsvorm aan bij de vraag van het Masterplan uit 
1999 om meer gedifferentieerde architectuur toe te laten en 
afstand te nemen van de architectonische benadering van Van 
Embden en zijn bureau OD205.19 

18  ibidem
19  Meurs (2009), zie noot 2
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B Catalogus van het Hoofdgebouw
Onderdeel B gaat in op het daadwerkelijke object, het 

beschrijft de context, het object en de elementen en gaat per 
schaalniveau in op de belangrijkste waarden. 

Per schaalniveau wordt een beschrijving gegeven van 
de opbouw, de ruimtelijke en functionele werking, en 
de architectonische uitwerking hiervan. Daarna wordt 
ingegaan op de specifieke kwaliteiten van het gebouw op het 
betreffende schaalniveau.

Deelconclusies worden per schaalniveau in cursieve tekst in 
een kader toegevoegd. 

Het Hoofdgebouw bestaat uit een hoogbouw en een 
laagbouw en vormt onderdeel van het ensemble van 
gebouwen en loopbruggen op het TU/e terrein. 

Alvorens het Hoofdgebouw te bespreken wordt 
ingegaan op de rol en werking van het ensemble in relatie 
tot het campusterrein. Daarna wordt ingezoomd op het 
gebouwensemble: de samenstelling van de verschillende 
architectonische 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 Hoofdgebouw in relatie tot het 
campusterrein. Dit gebeurt per plancomponent. Namelijk: 
landschap, bebouwing en infrastructuur. De manier waarop 
Van Embden met deze zogenaamde ‘CIAM begrippen’ 
is omgegaan, is representatief voor de functioneel 
modernistische stedenbouw die werd toegepast op de TU/e 
campus. Daarmee zijn ze belangrijk voor het begrip van de 
opbouw van de campus. 

Analyse van het plan door middel van beschrijving en 
beelden legt de specifieke kwaliteiten van het ensemble ten 
opzichte van de campus bloot. 

Functioneel Modernisme 
De idee van de functioneel modernistische stedenbouw 

was de aantrekkelijke kanten van stad en land te combineren 
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 groen en steen is ook op de 
TU/e campus zichtbaar. Vanuit het gebouw of de straat is 
altijd zicht op het landschap en andersom. 

Het ontwerp voor de campus is te classificeren als 
functionalistisch. De organisatie van het programma is zo 
consequent mogelijk vertaald 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 
zogenaamde groene,  rode en zwarte (op de kaarten wit met 
zwarte omlijning) component. Door de verweving van deze 
kleuren worden typisch modernistische stedenbouwkundige 
plannen, zoals het ontwerp van Cornelis van Eesteren voor 

Amsterdam-West, ook wel vergeleken met het patroon 
van een Schotse Ruit20 (afb.p.39) of de Victory Boogie 
Woogie van Mondriaan. Waar het in beide vergelijkingen 
om gaat, is dat de verschillende stedenbouwkundige kleuren 
(groen, rood, zwart)  met elkaar interfereren. Er ontstaat een 
gelaagd plan van landschap, bebouwing en infrastructuur, 
met functioneel complementaire kleuren, die onderlinge 
relaties aangaan  en elkaar op de verschillende schaalniveaus 
ondersteunen . 

Een ander kenmerk van de functionalistische, 
modernistische architectuur en stedenbouw is de zogenaamde 
open bebouwing. Dat betekent dat het ruimtelijk ensemble 
zich niet langer voordoet als een massa, waar stratenpatroon 
en openbare ruimtes lijken te zijn uitgesneden, maar juist 
als het omgekeerde hiervan. De (groene) drager presenteert 
zich als een leeg veld waarop vrijstaande 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 (het landschap)  
met de overige kleuren van de plankaart, rood (bebouwing) 
en zwart (infrastructuur), worden de afzonderlijke ruimten en 
verschillende schaalniveaus aan elkaar gekoppeld en is een 
overtuigende vorm van stedelijkheid ontstaan. Het ensemble 
van de Eindhovense campus toont dat welsprekend aan.

Landschap (groen)
In het Landschapsplan21 van Quadrat (in 2011 vervaardigd 

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

21  Achterberg, P. (2011) Landschapsplan TU/e Science Park, 
Landschappelijke uitgangspunten ten behoeve van masterplan TU/e Science 
Park, Quadrat Rotterdam

in het kader van de Campus 2020-operatie) wordt gesteld 
dat de landschappelijke kwaliteit van de campus, zowel 
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.

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 toebedeeld kreeg voor een gebied. 
Een groot park werd via een parkstrook en een tuin letterlijk 
en figuurlijk verbonden aan het individuele gebouw. De 
verbinding van schaalniveaus versterkte de vloeiende ruimte 
en vormde tevens 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’.  Bij de 
entrees van het gebouw komen groen en zwart bij elkaar. Dit 
is duidelijk zichtbaar rondom het Hoofdgebouw: vanuit de 
groene rand van de campus kan men de noordoosthoek van 
het gebouw via groene velden, stroken en tuinen benaderen. 
De zuid- en westzijde van het Hoofdgebouw, de stadskant, 
hebben juist een stenig karakter. Het Hoofdgebouw bevindt 
zich in het hart van de campus en wordt omzoomd door de 
infrastructurele lus van De Zaale en De Wielen. 

De tuin is de plek waar de stenige ruimte en de 
groenstructuur verweven worden. In de tuinen ontworpen 
door Mien Ruys, bemiddelen hagen en heesters tussen de 
gebouwen.22 Dit is goed waarneembaar in de verdiepte tuinen 
nabij de noordwesthoek en de oostgevel met overhoeks 
gesitueerde trappen en plantenbakken. Hiermee wordt tevens 
de aansluiting van de verdiept gelegen onderbouw op het 
maaiveld gemaakt

22  Ibidem p23
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Voor de aansluiting van het grootschalige groen naar 
de tuinen is gewerkt met boomrijen en boomvelden. 
Tussen Den Dolech en het Hoofdgebouw bevindt zich een 
rastervormig geplant eikenbestand, dat rust en overzicht 
biedt. Dit is een landschapsarchitectonische overgang van de 
J.F.Kennedylaan naar het Hoofdgebouw en De Zaale. Aan de 
oostzijde is plataanbeplanting langs de Zaale in de vorm van 
laanbeplanting en bomenvelden langs en tussen De Rondom 
en Horsten.  De platanenrij aan de Zaale wordt asymmetrisch 
beëindigd bij het Hoofdgebouw en de W-hal, waarbij de 
noordzijde subtiel omvouwt en inbedding geeft aan de tuin 
bij Potentiaal. Zo wordt in een gelaagd schema van kleuren  
ruimte gelaten aan het Hoofdgebouw om als poort over het 
wegprofiel te fungeren.23 

Bebouwing (rood)
De campus heeft inmiddels een aantal groeifases 

doorgemaakt en is in de diverse fases op basis van de 
door Van Embden geformuleerde uitgangspunten - 
ontmoeting, flexibiliteit en rationaliteit - verder uitgebreid. 
De randvoorwaarden waaraan het ensemble moest 
voldoen, veranderden in de loop der tijd. 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. Bij de hallen en 
hoogbouwstructuren is steeds geprobeerd de suggestie te 
wekken van een zwevend object, door de volumes iets op 
te tillen van het maaiveld en op een terug liggende voet te 

23  Ibidem p31

plaatsen. De aansluiting van infrastructuur  op gebouw is, 
mede daardoor, hoofdzakelijk via een verdiepte of verhoogde 
entree gerealiseerd. 

De morfologische structuur van de campus is te typeren als 
een compositie van een zich herhalend principe van vlakken 
en lijnen geprojecteerd op een tweedimensionaal vlak, waarop 
driedimensionale gebouwelementen zijn geplaatst. Voor die 
elementen is gebruik gemaakt van horizontale en verticale 
schijven, van torens en van lijnen (hoogbouwstructuren, 
hallen en loopbruggen). De gebouwen kenmerken zich door 
architectonische verwantschap,  alzijdigheid, een zwevend 
opgetild volume, en het feit dat het losstaande elementen zijn. 
Daarnaast is er een aantal gebouwen gerealiseerd met een 
bijzondere vorm, en een afwijkende functie (bijvoorbeeld het 
Auditorium). 

Het Hoofdgebouw, dat in 1963 gereedkwam, stamt uit de 
eerste bouwfase. Het originele ensemble vormde een van de 
drie hoofdensembles op de campus. Door de positie van de 
drie gebouwen ten opzichte van elkaar en het afstemmen en 
gelijktrekken van materialisering, hoogte, schaal, vormde het 
Hoofdgebouw samen met het voormalige Scheikundegebouw 
en het Elektrotechniekgebouw een drieluik van 
hoogbouwstructuren. Inmiddels hebben zowel het voormalige 
Scheikundegebouw (Vertigo) als de onderbouw van het 
Hoofdgebouw een andere materialisering gekregen, waardoor 
de architectonische verwantschap deels is verdwenen. De 
hoogte, schaal en compositie van de hoogbouwstructuren zijn 
daarentegen gelijk gebleven.

De laagbouwhallen verhouden zich binnen de compositie 
van de campus hoofdzakelijk tot de ‘eigen’ hoogbouw, maar 
sluiten qua materialisering en schaal tevens aan bij de andere 
laagbouwobjecten. Ook worden de ensembles, onderling 
verbonden door loopbruggen die de verbindingsstructuur 
vormen tussen de ontmoetingsplaatsen in de verschillende 

ensembles. Deze lijnen zijn van belang voor de 
compositorische opbouw van de campus. 

Infrastructuur (zwart)
De campus kent een getrapte hiërarchische 

verkeersstructuur; een hoofdader met vertakkingen  Deze 
opzet is net als het groen 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 Hoofdgebouw bevindt zich 
aan deze as en is gelegen binnen de infrastructurele lus die 
wordt gevormd door De Zaale, Den Dolech en De Wielen. De 
inrichting van het verkeerswegenstelsel werd bepaald door de 
oorspronkelijke centrale plaats die het Hoofdgebouw op het 
campusterrein moest innemen.24 

Over de hele campus zijn routing en entrees duidelijk 
geënsceneerd. Er is telkens een route via een zijstraat en een 
voorplein. Dit principe van getrapte ontsluiting is toegepast in 
de eerste drie bouwfasen. 

In de originele opzet werd de centrale hoogbouw ontsloten 
in alle vier de windrichtingen. De hoofdentree aan de 
westzijde ter plaatse van de loopbrug, was via Den Dolech 
en een tuin-plein bereikbaar. Een tweede hoofdentree op de 
kopse kant, de zuidentree, werd door een plein met vijver op 
afstand van de infrastructurele lus gehouden. De entrees aan 
de noord- en oostzijde waren secundair.  

Na de verbouwing is de nadruk verplaatst naar de tweede 
hoofdentree aan de zuidzijde, waarbij een voorplein, 
inmiddels een grasveld en geen vijver, nog altijd bemiddelt 
tussen straat en gebouwentree, hoewel dit een sterke 
verschraling van de oorspronkelijke situatie is. De westentree 

24  aantekeningen over het Centrale Hoge Gebouw voor de THE, 
Archief TU/e Doos 1 – Dossier ID 1580/3870
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tu/e campus 2011 - De coNtext vaN het hoofDgebouw
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tu/e campus 2011 - De Directe omgeviNg vaN het hoofDgebouw zwart/groeN  - aaNsluitiNg eNtree op maaivelD Door groeNe iNterfereNtie eN verhoogDe of 
verDiepte liggiNg

priNcipe vaN De ‘opeN bebouwiNg eN De vloeieNDe ruimte

schotse ruit, aNNa vos 



40 campus: getrapte hiërarchische verkeersstructuurcampus: getrapte hiërarchische groeNstructuur campus: hiërarchische structuur bebouwiNg. 
eeN compositie vaN eeN zich herhaleND priNcipe
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is inmiddels verworden tot nooduitgang, de oostentree is 
helemaal niet meer in gebruik. 

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; dit is niet 
alleen esthetisch gezien beeldbepalend en karakteristiek 
voor de campus, ze biedt ook een alternatieve route voor 
het langzaam verkeer. De loopbruggen zijn, vooral voor de 
eerste drie bouwfasen bepalend geweest als organiserend en 
verbindend principe. 

De loopbruggen ondersteunen een bepaald idee over 
het sociale functioneren van de 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 direct aan elkaar koppelen van de 
gebouwen, mensen de kans te bieden elkaar te ontmoeten.  
De loopbruggen bieden op niveau één een alternatieve route 
van gebouw naar gebouw, waardoor  het eerste niveau het 
hoofdniveau voor de gebruiker wordt. De bruggen sluiten 
steeds aan op ontmoetingsruimten van waaruit tevens de 
verticale verbindingen binnen het gebouw is georganiseerd. 
Op die manier ontstaat er naast de campus ordening op het 
maaiveld, een interne organisatie van de gebouwen op hoger 
niveau. Het Hoofdgebouw is, samen met de W-hal die op 
dit moment tot Meta Forum wordt verbouwd, cruciaal in dit 
systeem. Gezamenlijk vormen ze zowel het fysieke kruispunt 
van loopbruggen, als  het functionele hart van de campus 
door de huisvesting van de gemeenschappelijke en algemene 
voorzieningen. 

liNks: tuiN iN De NoorDwesthoek

rechts: vtuiN oostgevel
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Deelconclusie 
In het campusplan zijn de uitgangspunten voor 

bebouwing, landschap en infrastructuur zoals die binnen 
de ideeën van de CIAM en de functionele stedenbouw zijn 
geformuleerd, duidelijk afleesbaar. Voorbeelden hiervan 
zijn het toepassen van een open bebouwing op 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. 

Het totaalplan voor de campus laat zich lezen 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. De campus vormt geen 2D-onderlegger met een 
3D-invulling, maar is een als driedimensionaal totaalplan 
ontworpen. De verweving van groene(landschap), 
zwarte(infrastructuur) en rode(bebouwing) vlakken en lijnen 
zorgt voor een driedimensionale ruimtelijke samenhang. 
Deze samenhang programmeert bovendien een specifiek idee 
over de sociale omgang, dat gestalte krijgt in de routing over 
en door het complex, de toepassing van loopbruggen en de 
vormgeving van een variëteit aan ontmoetingsplekken en 
verblijfsfuncties. 

Op stedenbouwkundige schaal vormt het Hoofdgebouw een 
van de drie leidende ensembles met een hoogbouwstructuur 
uit de eerste bouwfase. Deze drie ensembles - Scheikunde, 
Hoofdgebouw en Elektrotechniek - structureren de campus 
door schaal, grid, vormgeving en materialisering. De 
aanvankelijke architectonische verwantschap tussen de 
ensembles uit de eerste fase heeft door de renovatie van 
Scheikunde en de onderbouw van het Hoofdgebouw aan 
betekenis ingeboet. Dit geldt meer in het bijzonder voor de 
gevelbehandeling.

Op het niveau van het ensemble knoopt het Hoofdgebouw 
expliciet groen, zwart en rood ( vlak en lijn) aan elkaar. 
Exemplarisch voor deze verweving van landschap, 
infrastructuur en bebouwing is de wijze waarop het ensemble 
aan de noordzijde is vormgegeven. Door het Hoofdgebouw 
over De Zaale heen te plaatsen treedt het gebouw buiten 
haar bebouwingsveld en legt het een direct verband met 
de infrastructuur door zich als een poortgebouw over de 
Zaale te manifesteren. Maar ook op kleinere schaal is deze 
verweving zichtbaar in bijvoorbeeld het genuanceerde spel 
van de aan de noord- en oostzijde gesitueerde verdiepte 
tuinen waarin stenige en groene ruimtes samenkomen. 

De positionering van het Hoofdgebouw is typerend voor 
het gedachtegoed van de functionalistische stedenbouw. 
De stedenbouwkundige kwaliteit van het ontwerp zit in de 
verweving van de drie kleurcomponenten op de verschillende 
schaalniveaus. 
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bovenbouw bestaat uit 28 kolommen in de lengte en vier in de 
breedte. De gehele schijf is opgetild en staat op twee rijen van 
14 trapeziumvormige, taps toelopende betonnen kolommen 
van ongeveer tien meter hoog, wederom op het grid geplaatst, 
nu met een h.o.h. afstand van tien moduulmaten: 12,4 meter. 
Onder de hoogbouwschijf, schuiven vier kleinere ‘gebouwen’  
het gebouw in, onderling verbonden door de ruimte onder 
de bovenbouw. De fysieke aansluiting van de bovenbouw op 
de onderbouw bestaat uit driehoekige bovenlichten die qua 
vormentaal aansluiten bij de betonnen kolommen. 

Deze onderbouw kent twee bovengrondse verdiepingen 
en een half verdiept gelegen verdieping. Drie van de 
vier laagbouwvolumes zijn vijftien moduulmaten (18,6 
meter) diep. De lengten van deze laagbouwvolumes 
zijn verschillend: het noordwestelijk geplaatste volume 
bevat een lengte van 25 moduulmaten (31 meter ), het 
zuidoostelijke is 30 moduulmaten (37,2 meter) lang en het 
noordoostelijke 35 moduulmaten (43,4 meter). De volumes 
schuiven de hoogbouw in tot aan de kolommenstructuur 
(2,5 moduulmaat). Het vierde laagbouwvolume, in de 
zuidwesthoek is 5 moduli breed en 35 diep. 

De hoogbouw wordt in de lengte opgedeeld in drie delen 
door de twee betonnen liftkernen met trappenhuis. Het 
gebouw bestaat hierdoor uit een middenbeuk, een zuidbeuk 
en een noordbeuk. De beide liftkernen met trappenhuis 
bevinden zich op ¼ van de kopse gevel.  Aan de noordkant 
is de plaatsing van de liftschaft met trappenhuis afleesbaar 
in het exterieur van de westgevel: aan de zuidkant juist in 
de oostgevel. De trappenhuizen en liftschachten zijn tien 
moduulmaten diep. Ter plaatse van het midden van deze 
langsgevels steekt de loopbrug tussen de laagbouwvolumes 
door en legt een verbinding tussen het Auditorium (via de 
onderbouw van het Hoofdgebouw) met het in aanbouw zijnde 
Metaforum, (de voormalige W-Hal) . 
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Ensemble van objecten

Programma
De programmatische tweedeling van het Hoofdgebouw 

zorgde voor een tweedeling in architectonisch karakter. De 
onderbouw had een definitieve bestemming. Ze was bedacht 
als het programmatische middelpunt van de campus, met 
centrale functies als entreehal, ruimten voor administratie 
en bestuur, kantine en bibliotheek. De bovenbouw met 
kabinetten, laboratoria, teken- en instructiezalen moest 
voorzien in een uiteenlopend en voortdurend wisselend 
gebruik van de ruimten voor beginnende en (door) groeiende 
faculteiten. Latere herbestemmingen moesten zonder al 
te grote en kostbare ingrepen mogelijk zijn. Dit vroeg om 
een grote mate van flexibiliteit binnen het ontwerp van de 
bovenbouw. Het gebouw werd derhalve opgetrokken in twee 
delen, een flexibel indeelbare bovenbouw op poten en een 
daaronder geschoven onderbouw met een architectonisch en 
ruimtelijk minder flexibel karakter.

Volumes en compositie
Het Hoofdgebouw is een compositie van een 

hoogbouwschijf op poten (bovenbouw) en een laagbouw 
schijf die uit ogenschijnlijk losstaande bouwvolumes bestaat 
(onderbouw). Het totale bruto vloer oppervlak (BVO) van 
het Hoofdgebouw beslaat  44.510 m², het functioneel nuttig 
oppervlak (FNO)  is 24.014 m². 25 

De bovenbouw van het Hoofdgebouw is een 
hoogbouwschijf met een voetprint van ongeveer 170 
x 20 meter en een totale hoogte van circa 35 meter (10 
verdiepingen). De plattegrond tekent zich af op de standaard 
moduulmaat van 1,24 meter. De kolommen staan op 
een h.o.h. afstand van vijf moduulmaten: 6,2 meter. De 

25  http://w3.tue.nl/nl/diensten/dh/gebouwinformatie_campus_tue/
hoofdgebouw  (jan 2012)

bovenbouw bestaat uit 28 kolommen in de lengte en vier in de 
breedte. De gehele schijf is opgetild en staat op twee rijen van 
14 trapeziumvormige, taps toelopende betonnen kolommen 
van ongeveer tien meter hoog, wederom op het grid geplaatst, 
nu met een h.o.h. afstand van tien moduulmaten: 12,4 meter. 
Onder de hoogbouwschijf, schuiven vier kleinere ‘gebouwen’  
het gebouw in, onderling verbonden door de ruimte onder 
de bovenbouw. De fysieke aansluiting van de bovenbouw op 
de onderbouw bestaat uit driehoekige bovenlichten die qua 
vormentaal aansluiten bij de betonnen kolommen. 

Deze onderbouw kent twee bovengrondse verdiepingen 
en een half verdiept gelegen verdieping. Drie van de 
vier laagbouwvolumes zijn vijftien moduulmaten (18,6 
meter) diep. De lengten van deze laagbouwvolumes 
zijn verschillend: het noordwestelijk geplaatste volume 
bevat een lengte van 25 moduulmaten (31 meter ), het 
zuidoostelijke is 30 moduulmaten (37,2 meter) lang en het 
noordoostelijke 35 moduulmaten (43,4 meter). De volumes 
schuiven de hoogbouw in tot aan de kolommenstructuur 
(2,5 moduulmaat). Het vierde laagbouwvolume, in de 
zuidwesthoek is 5 moduli breed en 35 diep. 

De hoogbouw wordt in de lengte opgedeeld in drie delen 
door de twee betonnen liftkernen met trappenhuis. Het 
gebouw bestaat hierdoor uit een middenbeuk, een zuidbeuk 
en een noordbeuk. De beide liftkernen met trappenhuis 
bevinden zich op ¼ van de kopse gevel.  Aan de noordkant 
is de plaatsing van de liftschaft met trappenhuis afleesbaar 
in het exterieur van de westgevel: aan de zuidkant juist in 
de oostgevel. De trappenhuizen en liftschachten zijn tien 
moduulmaten diep. Ter plaatse van het midden van deze 
langsgevels steekt de loopbrug tussen de laagbouwvolumes 
door en legt een verbinding tussen het Auditorium (via de 
onderbouw van het Hoofdgebouw) met het in aanbouw zijnde 
Metaforum, (de voormalige W-Hal) . 

Architectonisch kent het bovenbouwvolume een alzijdige 
oriëntatie, De aluminium vliesgevel is qua materialisering, 
uitstraling en opbouw verwant aan die van de hoogbouw 
van Potentiaal en versterkt de eenduidige vorm van het 
volume.  Door de bovenbouw op poten te plaatsen en er een 
transparantie onderbouw onder te schuiven werd de suggestie 
van een zwevende doos gewekt. De onderbouw in originele 
materialisering was transparant, de (ver)lichte onderbouw zou 
de suggestie van een zwevend volume moeten versterken. De 
vliesgevel, waarvan ook de onderbouw rondom voorzien was, 
versterkte de alzijdigheid. 

De transformatie die het Hoofdgebouw eind jaren negentig 
heeft ondergaan, is van invloed op de compositie van de 
volumes. Voorafgaand aan de transformatie bestond het 
Hoofdgebouw in zijn architectonische verschijningsvorm 
uit een bovenbouw op poten met hieronder geschoven een 
platte onderbouw. Met de transformatie in de jaren negentig, 
is een bewust contrastrijke aanpassing van de onderbouw 
doorgevoerd. De verhoudingen en afmetingen van de 
volumes zijn hetzelfde gebleven. Onder- en bovenbouw 
worden nu ruimtelijke sterker aan elkaar gekoppeld door de 
uitstekende glazen entree op de zuidelijke kop. Hoogbouw en 
laagbouw zijn hierdoor minder expliciet losse volumes. Door 
verschil in materialisering vormen onder- en bovenbouw  
niet langer een architectonische samenhang  en is tevens de 
architectonische verwantschap van de onderbouw met de 
andere hallen en laagbouwdelen op de campus verdwenen. 
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aaNsluitiNg vaN het hoofDgebouw op het maaivelD:

liNks: De hoogbouw op op pilotis

miDDeN: verDiepte oNDerbouw met Nieuwe gevelbeplatiNg eN 
glazeN souteraiNgevel, roNDom griND, muurtjes eN vlakkeN vaN 
steNige materialeN eN groeNe hageN eN heesters

rechts: oNDerbouw origiNele vliesgevel, roNDom griND, muurtjes 
eN vlakkeN vaN steNige materialeN eN groeNe hageN eN heesters
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liNks: origiNele aaNsluitiNg oNDerbouw op De piloties - afstaND 
miDDeN: aaNsluitiNg Na traNsformatie - Direct

rechts: schematische veraNDeriNg traNsformatie voor (boveN) eN 
Na (oNDer) 
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eNtreehal oNDerbouw roND 1990 - fotos: tu/e beelDbaNk archief, gerarD hali
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Ruimtelijke sequentie
Ondanks een ver doorgevoerde standaardisatie in de 

gebouwen en bouwdelen, wilde Van Embden monotonie 
zoveel mogelijk voorkomen.26 Er werd bijvoorbeeld gezocht 
naar een spel van zich aaneenschakelende ruimten van 
verschillende hoogte met als doel lange gangen te vermijden. 
De loopbruggen zijn hiervan een goed voorbeeld; ze worden 
door te verbreden of verspringen plekken van verblijf en 
ontmoeting. 

Ook de entreehal van het Hoofdgebouw laat dit duidelijk 
zien. De hal was oorspronkelijk open en dubbelhoog, met 
loopbruggen als galerijen eromheen. De loopbruggen 
hadden een mediërende rol in de ruimte, ze fungeerden als 
een platform met gaten, overlopend naar de gezamenlijke 
ontmoetingsplekken als de kantine en de bibliotheek aan 
de noordzijde. Na de transformatie is de loopbrug een 
doorgaande route geworden, meer functioneel en minder 
gericht op het creëren van (ontmoetings)plekken. Het spel 
van hoge en lage ruimten, van doorkijk en verspringing is 
gewijzigd door de plaatsing van een brede lange loopbrug 
over de volle lengte van het gebouw. De grote rechthoekige 
leidingschachten tegenover de liftpartijen, met verlaagd 
plafond tussen de liften en de schachten, zijn origineel in 
opzet, maar krijgen door de verlegging van de loopbrug 
een andere positie in de ruimte. Aan de zuidkant worden 
ze bijvoorbeeld opnieuw ingezet om de loopbrug naar de 
bestuursvleugel te begeleiden. 

De oorspronkelijke opzet van de bovenbouw als 
‘doorgangshuis’ had de indeling van de verdiepingen 
bepaald. Om de diverse ruimten - uiteenlopend van grote 
laboratoria tot kleine werkruimten - te kunnen realiseren 
was Van Embden uitgegaan van “een normale fabriekshal 

26  Zoetmulder, S.H.A.M.  e.a (1967) Tijdopname: de Technische 
Hogeschool Eindhoven 1956-1966, Eindhoven: Technische Hogeschool 
Eindhoven. p.46

op de begane grond, namelijk een ruimte waarin op halve 
hoogte tussenvloeren, met galerijen enzovoorts”.27 Daarbij 
werd “getracht […], om, ondanks een ver doorgevoerde 
standaardisatie, aan de interieurs toch alle monotonie te 
ontnemen en te komen tot een boeiend samenspel van zich 
aaneenschakelende ruimten van verschillende hoogte, met 
vermijding van lange gangen.”28

De opbouw van de bovenbouw is opgezet met alternerende 
hoofd- en tussenvloeren.   De bovenbouw was bestemd 
voor kantoren, onderwijsruimtes, kabinetten en laboratoria 
van wisselende grootte en voor uiteenlopend gebruik. Vaste 
elementen voor beide vloeren zijn de trappenhuizen, de 
liftbatterijen (met bordessen op hoofd- en tussenniveau), de 
leidingkokers en de toiletgroepen.29

Ruimtelijk gezien verspringt de lengteas in de bovenbouw 
rondom de trappen, trappenhuizen en liftkokers, waardoor 
binnen het gestandaardiseerde schema toch een gelede 
ruimtelijke sequentie ontstaat, die per vloer verschilt 
afhankelijk van plaatsing van tussenwanden, tussenvloeren 
en hulptrappen. Vides, het weglaten van (delen van) 
tussenvloeren en nauwkeurig ontworpen doorzichten creëren 
een scala van afwisselende ruimtes die variëren in hoogte, 
schaal en zichtlijnen. 

Intern biedt de gang ruimte voor meer ‘publieke’ functies 
en plekken van ontmoeting door bewust gepositioneerde 
verbredingen ter plaatse van de trappenhuizen. De glazen 
trappenhuizen in de buitengevel bieden uitzicht op de campus 
en vormen een karakteristiek architectonisch element in de 
langsgevels. 

27  De Ingenieur, jrg. 76 nr. 30, 24 juli 1964
28  Boukundig Weekblad, jrg. 75 nr. 2 8 januari 1957
29  Adviesbureau Deerns, Aantekeningen over het Centrale Hoge 

Gebouw voor de Technische Hogeschool Eindhoven Doos 1 – Dossier ID 
1580/3870 
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eNtreehal/oNDerbouw Na traNsformatie (kijkeND Naar NoorD)
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eNtreehal/oNDerbouw voor traNsformatie  (kijkeND Naar zuiD)
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eNtreehal/oNDerbouw Na traNsformatie - begaNegroND Niveau
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eNtreehal/oNDerbouw Na traNsformatie gezieN op loopbrugNiveau
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eNtreehal oNDerbouw voor traNsformatie, op loopbrugNiveau kijkeND iN De NoorDrichtiNg. 
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bibliotheek (lees, leeN, kaNtoor eN Naslagruimtes) oNDerbouw voor traNsformatie
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aaNsluitiNg vaN het hoofDgebouw op het maaivelD:

liNksboveN: eNtree iN De westgevel 
oNDer De loopbrug, Na traNsformatie                                                              
liNksoNDer: eNtree iN De westgevel oNDer De loopbrug, voor 
traNsformatie (via beelDbaNk erfgoeD tu/e)

miDDeN: aaNzicht eNtree westgevel voor 
traNsformatie (via beelDbaNk erfgoeD tu/e)                                                 
rechts: aaNzicht eNtree westgevel Na traNsformatie
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Routing & entrees 
Over de gehele campus zijn routing en entrees duidelijk 

geënsceneerd. Het Hoofdgebouw is daarop geen uitzondering. 
Door de verbouwing van de onderbouw heeft het ensemble 
echter een andere positie gekregen in het systeem van routing 
en entrees. 

Het Hoofdgebouw staat parallel aan Den Dolech en 
loodrecht op De Zaale en De Wielen. 

Oorspronkelijk bezat het Hoofdgebouw vier entrees, 
gepositioneerd tussen de laagbouwdelen, in iedere 
windrichting een. In de hiërarchie van de verkeersstructuur 
was het een logische keuze om de hoofdentrees niet 
aan een van de belendende wegen te leggen. De twee 
originele hoofdentrees, die toegang boden tot de algemene 
ontvangsthal in de zuidelijke helft van het Hoofdgebouw, 
lagen dan ook beide iets terug van de straat. 

De hoofdentree in de westgevel was gelegen tussen de twee 
westelijke laagbouwdelen, en werd later, na de oplevering 
van het Auditorium, overkapt door de loopbrug tussen 
Hoofdgebouw en Auditorium. Een brede trappartij bood, 
via de onderbouw toegang tot de grote open ruimte onder de 
bovenbouw. 

De hoofdentree aan de zuidzijde werd gezien als de 
representatieve stadstoegang met portiek. De representatieve 
ambitie is voornamelijk af te lezen aan de manier waarop 
deze ingang werd gemarkeerd in het landschap, met een 
in de zuidwesthoek gepositioneerde L-vormige vijver. De 
diagonale toegangsweg ‘De Wielen’, die oorspronkelijk via 
de inmiddels afgesloten brug ten noorden van de Kennispoort 
toegang tot het terrein bood, werd ter hoogte van de vijver 
aangesloten op het orthogonale verkeerssysteem. Door 
de traphoek waarin drie treden overgaan in zeven treden 
is de diagonale route naar de orthogonale architectuur 
getransformeerd  Dit trapthema herhaalt zich in de tuin bij de 

noordwesthoek van het Hoofdgebouw.

De  noord- en oostentree werden niet nader gemarkeerd 
in het landschap. In de huidige opzet vormt de entree aan de 
zuidzijde de hoofdentree. Dit in overeenstemming met het 
Masterplan (1999) waarin De Wielen als een openbare strip 
(nu: groene loper) wordt voorgesteld waarop de aangelegen 
gebouwen en hun entrees aanhaken. De noordentree 
is in gebruik en ontwerp niet veranderd, de westentree 
is momenteel enkel nog nooduitgang. De oostentree is 
geheel niet meer in gebruik. Het gebouw is hierdoor niet 
meer doorkruisbaar in de oost-west richting op begane 
grondniveau. Op loopbrugniveau is de doorkruisbaarheid van 
oost-west in zowel originele als nieuwe staat aanwezig. 

De hal onder de hoogbouw is ontworpen als het knooppunt 
van intern verkeer op de campus, als entreegebouw voor de 
TU en als verzamelpunt bij bijzondere gelegenheden. 

Door aanpassingen op het TU terrein, zoals de komst 
van Kennispoort, de aanleg van het Limbopad, en de 
herontwikkeling van Vertigo, is het Hoofdgebouw visueel niet 
langer het entreegebouw voor de campus. Dit wordt versterkt 
door de zuidentree als representatieve hoofdentree vorm te 
geven en door het dichtzetten van de west- en oostentree.
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hoofDgebouw met origiNele eNtree (zuiDgevel)  eN vijver, eiNDhoveN iN beelD, oNgeDateerD
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elemeNteN vaN De eNtree iN De zuiDgevel Na traNsformatie
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eNtrees 2011 

liNksboveN: eNtree fietseNkelDer westgevel                                  
liNksoNDer: Dicht gezette eNtree westgevel 
vaNuit biNNeN

miDDeNboveN: eNtree NoorDgevel exterN 
miDDeNoNDer:Detail iNterieur eNtree 
NoorDgevel

rechtsboveN: eNtree fietseNkelDer zuiDgevel                                     
rechtsoNDer: NooDuitgaNg iN zuiDgevel vaN 
het volume op De De NoorDoosthoek
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Plattegronden

Onderbouw - Kelder 

Het  Hoofdgebouw kent een half-ondergrondse verdieping, 
die ten dele het karakter van ‘souterrains’ moest krijgen, aldus 
Van Emden. Dit werd gerealiseerd door de onderbouw  in het 
maaiveld te situeren. Onder de souterrains bevindt zich, ter 
hoogte van de hoogbouw en de westvleugel, nog een ‘echte’ 
kelderverdieping.  De plattegrond van verdieping -01 toont 
een middenbeuk met twee zijvleugels, waarbij de oostvleugel 
en het deel onder de hoogbouw iets dieper liggen dan de 
westvleugel. De plattegrond is opgezet als een lange hoofdas 
met daar aangrenzend verschillende kamers, dienstruimtes 
en technische ruimtes. Achter en tegenover de trappenhuizen 
biedt de as tevens toegang tot de zijvleugels. 

De fietsenkelder, die zich in de zuidwestvleugel bevindt (en 
zich uitstrekt in de noordwestvleugel) is in de zuidgevel via 
een trap bereikbaar vanaf het maaiveld en in de westgevel via 
een hellingbaan. De kelderverdieping is in de loop der jaren 
en tijdens de verbouwing in de jaren negentig regelmatig 
aangepast aan veranderende functionele behoeften, 
waardoor de ‘verhokking’ is toegenomen. De entree van de 
fietsenkelder in de zuidgevel heeft tijdens de verbouwing een 
tochtsluis gekregen. In de noordwestvleugel is een interne 
open trap geplaatst die een open verbinding vormt tussen de 
begane grond en het souterrain. 

Onderbouw - bovengronds

In het oorspronkelijk ontwerp bestaat de entreehal uit een 
grote open ruimte, die zich uitstrekt onder de hoogbouw 
en het grootste deel van de noordwestvleugel bestrijkt. 
De nieuwe invulling van de hal en de zo karakteristieke 
ruimtelijkheid van deze ruimte zijn bij de verbouwing 
gewijzigd. 

In de originele opzet was de gehele zuidelijke kant van 
het entreehal bestemd als algemene ontvangsthal: een grote 
dubbelhoge ruimte, met op niveau één de loopbruggen, 
vormgegeven als galerijen. Deze loopbruggen ontsloten 
onder andere de kantoorruimten voor bestuur, dat op de 
hoofdverdieping van de zuidwestvleugel kantoor hield. Het 
bestuur kon zo vanuit zijn werkvertrekken uitkijken over 
het grote voorterrein van de TU en de toegangsweg naar het 
terrein. Op de begane grond  onder de bestuursvertrekken 
bevonden zich studentenvoorzieningen. Daar tegenover, in de 
oostvleugel waren de administratieve functies gehuisvest met 
loketten in de ontvangsthal. 

Van Embden achtte de positionering van de bibliotheek 
op de campus erg belangrijk. De bibliotheek moest 
uitnodigend en toegankelijk zijn. Ze werd ondergebracht 
op de begane grond in het noordelijk deel van de hal. In de 
noordwestvleugel bevonden zich de openbare uitleenzaal en 
een expositieruimte en in de noordoostvleugel de lees- en 
studiezalen, met daaronder het magazijn voor boeken. Boven 
de uitleenbibliotheek, ten noorden van het knooppunt van de 
interne verkeerslijnen (loopbruggen), lag de kantine, die ook 
via een afzonderlijke trap vanuit de entreehal bereikbaar was.

Inmiddels zijn de bibliotheek en de kantine verdwenen. 
Het bestuur kijkt na herhuisvesting in 1998 opnieuw 
vanuit de zuidwestvleugel uit over het voorterrein, 
maar heeft inmiddels twee verdiepingen in gebruik. De 
studentenadministratie in de oostvleugel is na de verbouwing 
gebleven. In de noordoostvleugel, die nog in de meest 
originele staat verkeert, huisvest momenteel de faculteit 
Industrial Design. De noordwestvleugel is ingericht voor 
studentenvoorzieningen. 

Bovenbouw

De bovenbouw moest plaats bieden aan ruimten van zeer 
uiteenlopende bestemmingen: grote laboratoria, kleinere 

werkruimten, kabinetten, teken- en instructiezalen. Bovendien 
moesten latere radicale herbestemmingen zonder al te grote 
en kostbare ingrepen mogelijk zijn. In het ontwerp voor de 
hoogbouw werd derhalve gestreefd naar een grote interne 
flexibiliteit en een universele bruikbaarheid van de ruimten. 

De bovenbouw heeft alternerende hoofd- en tussenvloeren, 
met vijf hoofdverdiepingen – ofwel tien halve verdiepingen. 
De vloeren van de bovenbouw kennen een standaard 
plattegrond met een getrapte bajonetontsluiting die 
verspringt rondom de stijgpunten met aan weerszijden 
kantoor- of onderwijsruimtes van wisselende omvang. 
Aan de plattegrondschema’s is dit duidelijk af te lezen. Bij 
de liftschachten met trappenhuis zijn steeds ontmoetings- 
en verblijfruimtes te vinden. Tegenover de liften zijn de 
toiletgroepen gepositioneerd. Op beide koppen van de 
bovenbouw bevindt zich nog een extra trappenhuis met 
toiletgroepen. 

De hoofdvloeren zijn van gewapend beton, terwijl de 
tussenvloeren als staalconstructie zijn uitgevoerd. 

Op de hoofdvloeren is een vast schema aangehouden 
in verband met de ligging van de verschillende soorten 
leidingen. De tussenvloeren werden niet geschikt geacht voor 
uitvoerig geïnstalleerde laboratoria. Daardoor was minder 
bereik van leidingen nodig en waren de vloeren (nog) vrijer 
in te delen. 

Het gebruik van de dubbele verdiepingshoogte is 
afhankelijk van de bestemming. De tussenvloeren kunnen 
worden ingezet daar waar de hoogte niet nodig is. Deze 
tussenvloeren zijn her en der voorzien van galerijen, 
bordessen en trappen. Met behulp van montagewanden 
kunnen de vloeren verder ook vrij worden ingedeeld. De 
plaatsing van deze binnenwanden wisselt per verdieping, 
waardoor zowel in hoogte als in plattegrond grotere en 
minder grote ruimtes mogelijk zijn.
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Dichtgeslibte eN verhokte kelDergaNg 

lift eNtree iN De kelDer
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plattegroND kelDerverDiepiNg -1

< NoorD <
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huiDige plattegroND begaNe groND (0)

< NoorD <

huiDige plattegroND hoofDverDiepiNg (+1)

< NoorD <
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voorbeelDverDiepiNg plattegroND vaste vloer boveNbouw (+2)

< NoorD <

voorbeelDverDiepiNg  plattegroND tusseNvloer (+3)

< NoorD <
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verkeersruimte horizontaal

betonkernen incl liftschacht

entree

stijgpunt

kolommen

open geveldelen (vliesgevel)

dichte geveldelen

verkeersruimte horizontaal

betonkernen incl liftschacht

entree

stijgpunt

kolommen

open geveldelen (vliesgevel)

dichte geveldelen

schema begaNe groND aNNo 2012

schema loopbrugNiveau aNNo 2012 
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verkeersruimte horizontaal

betonkernen incl liftschacht

entree

stijgpunt

kolommen

open geveldelen (vliesgevel)

dichte geveldelen

verkeersruimte horizontaal

betonkernen incl liftschacht

entree

stijgpunt

kolommen

open geveldelen (vliesgevel)

dichte geveldelen

schema vloer 2, aNNo 2012

schema vloer 3, aNNo 2012

verkeersruimte horizontaal

betonkernen incl liftschacht

entree

stijgpunt

kolommen

open geveldelen (vliesgevel)

dichte geveldelen
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verkeersruimte horizontaal

betonkernen incl liftschacht

entree

stijgpunt

kolommen

open geveldelen (vliesgevel)

dichte geveldelen

schema origiNele iNDeliNg oNDerbouw 
(loopbrugNiveau iN geel, maaivelD iN 
grijs)

vergelijk:

schema iNDeliNg oNDerbouw aNNo 2012 
(loopbrugNiveau iN geel, maaivelD iN 
grijs)

verkeersruimte horizontaal

betonkernen incl liftschacht

entree

stijgpunt

kolommen

open geveldelen (vliesgevel)

dichte geveldelen
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schema gevels, traNsparaNt vs 
gesloteN oNDerbouw 1963

vergelijk

schema gevels, traNsparaNt vs 
gesloteN oNDerbouw 2012 
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Deelconclusie

Volumes
Het ensemble van volumes bestaat uit twee delen: een 

staande schijf (de hoogbouw) en een liggende schijf (de 
laagbouw) opgebouwd uit vier volumes. De hoogbouw en de 
originele laagbouwvolumes waren in hun opbouw en gevels 
vergelijkbaar door de toepassing van de alzijdige niet-
hiërarchische gevels, het driedimensionaal constructief grid, 
de op moduulmaat gebaseerde, flexibel indeelbare vloeren 
en de materialisering in staal en glas. Na transformatie 
van de onderbouw in de jaren negentig is dit gewijzigd. 
Dat geldt met name voor de materialisering, en daarmee 
samenhangend de transparantie en de alzijdigheid maar ook 
de doorwaadbaarheid van de onderbouw. 

Flexibiliteit van de gebouwen met het oog op 
toekomstige veranderingen vormde een van de drie 
ontwerpuitgangspunten van Van Embden. In het ontwerp 
voor het Hoofdgebouw kwam enkel de bovenbouw hiervoor 
in aanmerking. Wisseling van faculteit of (onderwijs 
gerelateerd) programma zou hierdoor eenvoudig mogelijk 
zijn. De bovenbouw bezit deze flexibiliteit en de functie als 
‘doorgangshuis’ nog altijd. De onderbouw die oorspronkelijk 
bedoeld was voor een meer gefixeerd programma is daarom 
ruimtelijk minder flexibel. 

Karakteristiek voor het ontwerp van Van Embden zijn de 
‘zwevende’ gebouwen. Dit is bij het Hoofdgebouw bereikt 
door de hoogbouw op pylonen te plaatsen. Deze suggestie 
van een zwevende bovenbouw werd bovendien versterkt door 
de verdiept gelegen onderbouw transparant vorm te geven. 

Hoog – en laagbouw zijn in het oorspronkelijk ontwerp 
op gebouwniveau ruimtelijk aaneengeregen in de dubbele 
verdieping onder de hoogbouw. Hierdoor werkt de ruimte 
onder de hoogbouw als verbindend element. 

Met de transformatie door Wytze Patijn is de transparantie 
van de onderbouw verdwenen. De ruimte onder de hoogbouw 
is hierdoor minder expliciet waarneembaar en heeft haar 
functie als bindend element tussen boven en onderbouw 
verloren. De laagbouw is een op zichzelf staand element in 
het ensemble van volumes geworden (schema p.47). Ook is de 
onderbouw niet langer een samenhangende paviljoenachtige 
en permeabele schijf onder de hoogbouw. .

 Doordat de glasgevels van de souterrains ongewijzigd 
zijn in tegenstelling tot de bovengrondse laagbouwgevels, 
is de suggestie van een zwevende, weliswaar verdiept 
liggende, onderbouw ontstaan. Het principe van zweven 
en transparantie is als het ware omgekeerd en onduidelijk 
geworden. 

De transformatie is van structurele invloed geweest op de 
compositie van de volumes. 

Architectonische samenhang
In zijn oorspronkelijke opzet volgde het Hoofdgebouw de 

functionalistische verwantschap van de architectuur van 
de eerste ensembles op de campus. Sinds de verbouwing 
zijn onderbouw en bovenbouw qua materialisering en 
transparantie met elkaar in contrast. De architectonische 
verwantschap met de andere laagbouwhallen is eveneens in 
onderscheid gekeerd.

Ruimtelijkheid & sfeer

Bovenbouw: 

De bovenbouw wordt gekenmerkt door grote flexibiliteit 
in de indeling. Het principe van alternerende hoofd- en 
tussenvloeren alsook de relatief vrij indeelbare plattegronden 
met een aantal vaste punten bieden behalve flexibiliteit een 
afwisselend ruimtelijk beeld waardoor monotonie ondanks 
de ver doorgevoerde standaardisatie, is vermeden. Binnen 
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het gestandaardiseerde schema biedt het ontwerp een gelede 
ruimtelijke sequentie. De toepassing van vides, het weglaten 
van (delen van) tussenvloeren en de nauwkeurig ontworpen 
doorzichten creëren een scala van ruimten die variëren 
in hoogte, schaal en zichtlijnen. Rondom de liftschachten 
met trappenhuis zijn de karakteristieke ontmoetings- en 
verblijfruimtes te vinden.

Onderbouw: 

Karakteristiek voor de onderbouw is de ruimtelijkheid 
van de centrale hal. Niet alleen de hoogte, maar ook 
de sculpturale betonnen pylonen en de toepassing 
van verbijzonderingen als de  uit driehoekige vlakken 
opgebouwde raamstrook tussen onder- en bovenbouw dragen 
bij aan de representatieve, bijna sacrale, ruimtelijkheid van 
de hal. Door de transformatie is deze ruimtelijkheid minder 
goed ervaarbaar geworden. In het oorspronkelijke ontwerp 
fungeerde de loopbrug behalve als platform met als doel 
ontmoeten, tevens als ruimte verdeler. Hoge en lage ruimten, 
doorkijk en verspringing, wisselden elkaar af en benadrukten 
de ruimtelijkheid van de hal. Hoewel de betonnen pylonen 
en de glasstrook tussen boven-  en onderbouw de ruimte 
nog altijd domineren, is deze ruimte door het vervangen van 
met name de loopbrug gewijzigd. Oorspronkelijk was het 
Hoofdgebouw de ruimtelijke spil op de campus en derhalve 
op de begane grond vierzijdig doorwaadbaar. Dit is in 
de huidige opzet niet meer het geval. De wijziging van de 
opzet van de onderbouw, waarin de loopbrug met als doel 
‘ontmoeten’ plaats heeft gemaakt voor een brug over de volle 
lengte van het gebouw met als doel ‘verplaatsen’, speelt 
hierin een grote rol. Met de komst van Metaforum, is de spil 
van de campus definitief daarheen verschoven, zonder dat het 
Hoofdgebouw een duidelijke nieuwe positie heeft gekregen. 
Daarnaast is door het aanpassen van de loopbrug de hoogte 
en de architectonische expressie van de entreehal, evenals 

het afwisselend spel van hoog en laag slechts op specifieke 
plekken (bijvoorbeeld ter plaatse van de westentree) 
ervaarbaar. De hal als ruimte waar boven- en onderbouw 
samenkomen is getransfomeerd tot een zelfstandig in plaats 
van bindend element. 

Routing & entrees
In het oorspronkelijke plan van de campus zijn de routing 

en ontsluiting aanleiding voor ruimtelijke verbijzonderingen 
in de gebouwen, met name rondom entrees en op het 
hoofdniveau (loopbruggenniveau).  Bovendien zijn er de 
gearticuleerde plaatsen waar de verschillende ruimtelijke 
routesystemen elkaar tegenkomen: daar verandert de 
indifferente standaardkwaliteit van Van Embdens ruimten in 
een meer specifieke en gefixeerde architectuur. 

De twee hoofdentrees werden nadrukkelijk gemarkeerd in 
het landschap. Groei van, en aanpassingen op het terrein 
enerzijds, en het dichtzetten van de westentree anderzijds 
maken deze positie minder expliciet. Voorheen was de 
entreehal daarnaast een soort overdekt plein met duidelijk 
geschakeerde entreepartijen. Na de transformatie is de 
entreefunctie ook in het interieur minder markant aanwezig. 

Het grasveld voor de zuidwesthoek van het Hoofdgebouw 
heeft nog altijd een bemiddelende functie tussen straat 
en hoofdentree, al is deze sterk verschraald door 
vervanging van de originele vijver. De huidige grasvlakte is 
ongedifferentieerd en onduidelijk als ruimtetype. Bovendien 
heeft het beeld genaamd ‘Wording’ geen duidelijke positie 
meer, maar vormt een losstaand element in de ruimte. Het 
plastiek was in de oorspronkelijke opzet als contrapunt 
onlosmakelijk verbonden met het Hoofdgebouw en behoeft 
een duidelijk herkenbare, architectonische inbedding.

De entreehal is een grote, enkel via de noord- en zuidentree 

te betreden ruimte.  Het dichtzetten van de oost- en westentree 
versterkt de barrièrewerking van het gebouw gezien vanuit 
het landschap, hetgeen Van Embden juist wilde voorkomen: 
“De portieken voorkomen dat een ononderbroken 
bouwlichaam van 170 meter lengte een barrière vormt tussen 
het voorterrein met het representatieve hoofdgebouw en het 
gehele oostelijke terrein met laboratoria en werkplaatsen”30 

De dubbelhoge hal onder de hoogbouw werd ontworpen 
als het knooppunt van intern verkeer op de campus, als 
entreegebouw voor de TU en als verzamelpunt bij bijzondere 
gelegenheden. De functie van het loopbrugniveau als 
platform is door de transformatie in de jaren negentig 
gewijzigd in een doorgaande route, waarbij de functies 
van ontmoeten en verblijven grotendeels zijn verdwenen. 
Door aanpassingen op het TU terrein, zoals de komst 
van Kennispoort, de aanleg van het Limbopad, en de 
herontwikkeling van Vertigo, vormt het Hoofdgebouw 
visueel niet langer het entreegebouw tot de campus. Door 
de zuidentree nadrukkelijk vorm te geven als hoofdentree 
en de west- en oostentree dicht te zetten (en daarmee de 
oostwest-doorgang) is de functie van het Hoofdgebouw 
als entreegebouw tot de campus niet langer ervaarbaar en 
ontbeert vooralsnog een heldere nieuwe definitie. 

30  Programma van eisen met schetsplan en globale begroting 
van het hoofdgebouw, oktober 1958 Archief  TU/e Doos 1 – dossier ID 
1579/3869



72 hoofDgebouw iN aaNbouw 1961/1962, het coNstructieve systeem is DuiDelijk zichtbaar: boveNbouw op pilotis, 
hoofDvloereN, liftschachteN, trappeNhuizeN eN De coNstructieve muur op De kopse kaNt vaN De boveNbouw.

schematische DoorsNeDe



73

HO
O

FD
G

EB
O

U
W

  D
EE

L 
II

Objecten
De bovenbouw en de onderbouw hadden een 

karakteristieke structuur en een dito uiterlijk. Beide delen 
bezaten binnen het ensemble een eigen karakter, voornamelijk 
afgeleid van het toegekende programma. Dit 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. In dit tekstonderdeel wordt 
de originele staat van de bouwdelen beschreven. Daarnaast 
worden de veranderingen zoals die zijn uitgevoerd bij 
de transformatie van de onderbouw in de jaren negentig, 
toegelicht. 

Constructie
Een van de uitgangspunten van het programma 

van eisen oktober 1958 was het creëren van ‘een 
representatief centrum’. Van Embden beschouwde “de 
keuze van de constructie als een van de meest wezenlijke 
expressiemiddelen van de architectuur.”31 De constructie 
was volgens hem een van de meest beslissende keuzes die 
een architect ten aanzien van de vormgeving kon maken. 
Daarnaast was hij van mening dat in het moderne leven 
en de techniek als typische uiting van zijn tijd “weinig 
plaats was voor een starre, pralende manifestatie van het 
representatieve.”32 Architectonische expressie ontstond 
als vanzelf uit de toegepaste constructie. Wat hij hiermee 
bedoelde, is zichtbaar in de entreehal. De betonnen pylonen 
waarop de hoogbouw rust, leveren in de onderbouw een 
karakteristiek, architectonisch beeld op. 

Typerend voor modernistische architectuur is het 
loskoppelen van de hoofddraagstructuur en de gevelbekleding 
en binnenwanden. Het stramien van de gevel (1,24 meter) is 

31  De Ingenieur, jrg. 76, nr. 30, 24 juli 1964.
32 Embden, S.J. van, en J.L.C Choisy, Technische Hogeschool te 

Eindhoven. Bouw, 1965 Jrg. 20, nr 7, p215

daarmee niet afhankelijk van de afmeting van een kolom of 
wand en kan onverhinderd worden doorgezet. De indeling 
van het gebouw is zo meer flexibel en tegelijkertijd komt 
het ten goede aan de normalisatie en standaardisatie van de 
gebruikte bouwdelen.

Ook het gebruik van ‘pilotis’, de poten onder het gebouw, 
is een belangrijk modernistisch constructief architectonisch 
element. Deze draagconstructie verheft niet alleen het volume 
van de grond, maar maakt het ontstaan van een vrij indeelbare 
ruimte onder het volume mogelijk. 

Het Hoofdgebouw is gefundeerd op palen en betonnen 
stroken. De hoogbouw rust op een gewapend betonnen 
tafelconstructie van twee rijen kolommen, op een 
stramien van 12,4 bij 12,4 meter. De begane grond is een 
tweeverdieping hoge hal met een maximale vrije hoogte van 
~10 m. Met behulp van een paddenstoelvormige vloer verfijnt 
dit grid naar boven toe tot een grid van 6,2 x 6,2 meter. 
De paddenstoelvloer verzamelt steeds de belasting uit vier 
kolommen van de bovenbouw in één ondersteunende kolom. 

De hoogbouw van het Hoofdgebouw is een volume van 
169x19,6x43 meter met vijf vaste verdiepingen, en vijf 
flexibele tussenvloeren. De vaste vloervelden hebben een 
vrije hoogte van 6,41 meter. Halverwege deze verdiepingen 
kan een tussenvloer worden toegevoegd. De tussenvloeren 
hangen aan de hoofdvloeren. Deze vloeren zijn niet van 
constructief belang, ze bestaan uit stalen liggers met 
daartussen houten balken. In de bovenbouw spelen vier 
elementen een rol in de stabiliteit van de constructie: twee 
kernen en twee kopwanden. De kernen lopen door tot in de 
kelder, de kopwanden bevinden zich alleen in de bovenbouw. 
De horizontale belasting wordt in de bestaande situatie 
verdeeld over de portalen, waarbij de paddenstoelkoppen 
de momentvaste hoekverbindingen vormen. Wapening zal 
met name te vinden zijn ter plaatse van de ‘trekstaaf’ aan 

de bovenzijde van de paddenstoel, en in de hoeken van het 
portaal ter opname van de horizontale belasting. 

De onderbouw is een staalconstructie die tevens in een 
stramien van 6,2 bij 6,2 meter is opgebouwd. Ook de 
onderbouw had oorspronkelijk rondom vliesgevels. 

schematische DoorsNeDe
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schematische DoorsNeDe coNstructieve werkiNgmechaNica schema boveNbouw
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boveN: kolommeNgriD oNDerbouw

oNDer: kolommeNgriD boveNbouw

schematische DoorsNeDe coNstructieve werkiNg
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NachtopNeme met traNsparaNtie origiNele 
oNDerbouw (eiNDhoveN iN beelD)
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Gevels
De vliesgevels van de bovenbouw en de onderbouw 

waren zowel verwant aan elkaar als  aan de gevels van 
de andere hoogbouwstructuren en laagbouwhallen in het 
TU/e ensemble, door de overal toegepaste moduulmaat33 
en door een vergelijkbare materialisering in metaal en glas. 
De indeling van de gevel was zo steeds een variatie op een 
thema, waarbij de variatie werd bepaald door de functie van 
het gebouw. De gevels moesten transparant zijn en kregen 
een regelmatige raamwerkverdeling. Een accentuering van de 
volumes in ‘voorkant’ of ‘achterkant’ werd niet gemaakt. 

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 
blank geanodiseerd aluminium en dubbelglas met op de 
hoeken een hoekprofiel. De gevel hangt aan de vloeren, 
en leunt derhalve niet op de betonnen tafel, maar valt 
eroverheen. 

De gevels van zowel het Hoofdgebouw, Potentiaal en 
Scheikunde (vóór de renovatie door Bert Dirrix, genaamd 
Vertigo) berustten op hetzelfde principe. Uitzonderlijk voor 
het Hoofdgebouw is dat de gevel de interne flexibiliteit van 
hoofd- en tussenvloeren laat zien door ter plaatse van een 
tussenvloer het glaspaneel in de gevel  te vervangen door 
een borstweringpaneel (buitenzijde Emalit, betonplaten 
aan de binnenzijde). Hierdoor uitte de flexibiliteit van het 
interieur zich tevens in het exterieur. De verspringende lijnen 
van borstwering gaven oorspronkelijk blijk van de aan- of 
afwezigheid van tussenvloeren, dit is echter niet steeds mee 
veranderd bij interne aanpassingen.

33  De moduulmaat 1,24 meter is de maat waarin alle vliesgevels 
zijn gedimensioneerd

De hoofdgevel van de hoogbouw is vervaardigd in 
aluminium en voorzien van dubbelglas. Deze aluminium 
elementen zijn gemonteerd tegen de aan de betonconstructie 
bevestigde stalen versterkingsstijlen in IPE profiel. Deze 
stijlen staan op onderlinge afstanden van 1,24 meter en 
overspannen een dubbele verdiepingshoogte. 

De oorspronkelijke trappenhuisgevel is te zien in de 
oostgevel: een zwart geanodiseerd aluminium frame met 
enkelglas. In de westgevel is een nieuwe trappenhuisgevel 
geplaatst, met een gering afwijkende vlakverdeling bestaande 
uit dichte panelen en dubbelglas.

De onderbouw had oorspronkelijk een in staal uitgevoerde 
vliesgevel verwant aan de gevels van bijvoorbeeld Impuls 
en de voorbouw van Potentiaal. Zoals in het schema 
weergegeven waren de ‘binnengevels’ van de onderbouw-
volumes - de gevel aan de hal kant en de gevels waar de 
loopbrug tussendoor liep - van zwartgeglazuurde baksteen. 
De originele materialisering is nog zichtbaar in het exterieur 
van de onderbouw in de noordoosthoek. Het deel van de 
bakstenen muur dat zich in de entreehal bevindt, is grijs 
geschilderd. De buitengevels van de overige drie volumes 
in de onderbouw zijn na de verbouwing bekleed met 
houtkleurige beplating. De beplating is ononderbroken 
toegepast in het exterieur en interieur van de drie 
getransformeerde onderbouwdelen en loopt van buiten naar 
binnen. De vlakverdeling van de nieuwe beplating valt 
binnen het zelfde grid als de gevel van de bovenbouw en de 
originele onderbouw. Materialisering en opbouw zijn echter 
geheel anders. Een verdeling van vijf horizontale banen per 
verdiepingshoogte en het samentrekken van twee moduli van 
1,24 meter maakt de vlakverdeling verwant aan de nieuwe 
gevel van Helix. De glazen gevel van de zuidelijke entree 
heeft met de transformatie een andere vorm gekregen. Deze 
steekt nu uit en heeft een iets gekromde (holle) kopse gevel. 

Een zeer typerend element in de gevel van het gebouw is 
het ‘tussenstuk’ wat zich bevindt tussen de onderbouw en de 
‘tafel’. De driehoekige verspringende ramen werken samen 
met de afgeschuinde betonnen kolommen. De vlakverdeling 
is ongewijzigd, maar het glas is tijdens de verbouwing door 
Wytze Patijn vervangen zodat het overeenkomt met het glas 
in de nieuwe zuidentree. 
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NoorDgevel
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westgevel
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oostgevel
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trapgevel oost trapgevel oost - Nieuwe trapgevel

trapgevel west - origiNele trapgevel
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trapgevel westtrapgevel oost - Nieuwe trapgevel

trapgevel west - origiNele trapgevel



86

liNks: gevel haNgt aaN/over coNstructie

rechtsboveN: gevel boveNbouw, klapraam

rechtsoNDer: hoekprofiel eN aaNsluitiNg op De betoNNeN 
tafelcoNstructie 
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gevelopbouw boveNbouw
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gevel oNDerbouw iN origiNele staat

gevelaaNsluitiNg oNDerbouw - boveNbouw
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gevelopbouw oNDerbouw - origiNeel
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liNks eN rechts: gevels oNDerbouw voor traNsformatie, foto 1965, beelDbaNk erfgoeD tu/e   (http://library.tue.Nl/catalog/vubis.csp?profile=rfa)



91

HO
O

FD
G

EB
O

U
W

  D
EE

L 
II



92

liNks eN rechts: gevels oNDerbouw Na traNsformatie 
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eNtree westgevel - Na traNsformatie
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gevel oNDerbouw - Na traNsformatie
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glazeNpui zuiDeNtree oNDerbouw - Na traNsformatie, exterieur
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boveN: Neutrale materialiseriNg gaNgeN eN oNDerwijsruimteN

oNDer: voormalige bouwkuNDe bibliotheek iN het hoofDgebouw 
aNNo 1989
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Materialisering
Een van de leidende ideeën met betrekking tot de 

keuze voor materialen was voor Van Embden het ‘type’ 
gebruiker. Hij had de 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’. De gebouwen moesten een uitstraling 
hebben die vergelijkbaar zou zijn met de toekomstige 
werkomgeving van de ingenieurs in wording. Bij zijn 
ontwerpen van de onderwijs- en onderzoeksgebouwen zag hij 
een geïdealiseerd fabrieksmilieu voor zich. De gebouwen met 
een bijzondere functie kregen een andere uitstraling, zoals 
het Auditorium, ook de entreehal van het Hoofdgebouw werd 
afwijkend vormgegeven.

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 
de ruimten en een neutrale uitstraling in hun gevels. 

De industriële uitstraling van Van Embdens gebouwen 
wordt in belangrijke mate geschraagd door de neutrale 
omhulling van de betonnen structuur in de vorm 
van vliesgevels van metaal en glas. De ‘moderne 
fabriekssfeer’ wordt in de materialisering van details verder 
ondersteund: bijvoorbeeld door de stalen opengewerkte 
deuren, trappenhuizen met stalen trappartijen en zwart 
betegelde wanden. Ook zijn er zwart linoleum vloeren en 
cassetteplafonds met TL-balk verlichting in de hoogbouw. 
Ruimten rondom de liftschachten en de toiletgroepen zijn 
ingericht als ontmoetingsplekken en zijn afgewerkt met een 
houten wandafwerking (schroten) en in origineel ontwerp 
met aardetinten. Op verschillende vloeren is dit inmiddels 
overschilderd met kleur of wit.

De Entreehal was – als bijzonder element – ook anders 

gematerialiseerd. Zo waren er de vlakken van zwart 
geglazuurde baksteen (inmiddels voor zover nog aanwezig 
grijs geverfd), die ook in andere bijzondere bebouwing uit 
dezelfde fase zijn toegepast: bijvoorbeeld bij de Zwarte Doos, 
en de voorbouw van Potentiaal. Ook hier werden rondom 
plekken van ontmoeting warmere materialen en kleuren 
ingezet door Van Embden. 

Na de transformatie van de onderbouw  is dit 
materialiseringsschema vervangen door een nieuw schema. 
Zoals Patijn zelf aangaf: “Opzet was om de sfeer in het 
gebouw in plaats van industrieel, warmer en representatiever 
te maken. […]. Ik ben voor een dichterlijke vrijheid van 
de architect. In materiaal- en kleurgebruik heb ik bewust 
gekozen voor contrast tussen laag- en hoogbouw.” 

Hierbij is gebruik gemaakt van houttinten, grijstinten en 
een natuurstenen vloer.  

iNterieur iN het NietgetraNsformeerDe Deel vaN De oNDerbouw, 
met viDe, Daklicht eN traNsparaNte vliesgevel
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Neutrale materialiseriNg gaNgeN eN oNDerwijsruimteN, tusseNvloereN met borDesseN, gallerijeN, viDes eN  hulptrappeN
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oNtmoetiNgsruimte roNDom De lift, origiNele materialiseriNg, geschilDerDe lambriseriNg
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liNks eN rechts: materialiseriNg trappeNhuis, origiNele materialiseriNg eN kleurgebruik
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Deelconclusie
De hoogbouw van het Hoofdgebouw wordt 

driedimensionaal gedomineerd door de gridstructuur 
van de constructie, daarbinnen heerst flexibiliteit. 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 constructie, gevels en gevarieerde materiaalkeuze. 

Constructie – De toegepaste constructie is essentieel 
voor de architectonische expressie, zowel daar waar de 
neutraliteit van het grid overheerst als daar waar de 
constructie de ruimte domineert, zoals de pylonen in de 
entreehal. In de bovenbouw is het oorspronkelijke neutrale 
industriële karakter onveranderd aanwezig in de vliesgevel 
en de constructie. Door de nieuwe gevelbekleding heeft 
de onderbouw  (ex- en interieur) haar oorspronkelijke 
neutraliteit verloren, hetgeen heeft plaats gemaakt voor  
nadrukkelijk aanwezige architectuur.  

Gevels – boven- en onderbouw hadden verwante gevels. De 
flexibiliteit van het interieur (aanwezigheid tussenvloeren) uit 
zich in het exterieur van de gevel van de bovenbouw. Door 
de neutrale kleurstelling en toepassing van glas en emalite 
borstweringen ontstaat een subtiel afwisselend gevelbeeld. 

De trappenhuisgevel in de oostgevel is origineel, die in de 
westgevel is vervangen door een andere, maar verwantte, 
vlakverdeling. De nieuwe gevels in de onderbouw zijn 
gesloten en houtkleurig. Hoewel de vlakverdeling binnen het 
originele modulaire grid is opgemaakt, ligt de nadruk meer 
op de horizontaliteit en is er meer vrijheid in variatie van 

open en gesloten delen. 

Een karakteristiek element in de gevel van het gebouw is 
de glasstrook die  zich bevindt tussen de onderbouw en de 
‘tafel’. 

Materialisering - de gebruikte materialen vormen een 
eenvoudig palet, waarmee verschillende sferen worden 
geïntroduceerd. Ruimtelijk bijzondere plekken worden 
aangezet door een eigen materialisering. Zo zijn in de 
ruimten rondom ontmoetingsplaatsen en de liften hout en 
warme tinten toegepast. Beide zijn in de loop der jaren op 
verschillende plekken overgeschilderd. 

De trappenhuizen kennen een eigen materialenpalet, 
dat deels overeenkomt met dat van de trappenhuizen in 
Potentiaal. 

Met de verbouwing is de gehele onderbouw zowel in- 
als exterieur, houtachtig gematerialiseerd. Hierdoor heeft 
de laagbouw een nadrukkelijkere presentie gekregen dan 
voorheen en heeft de toepassing van hout hier niet de 
functionele betekenis van het hout in het originele interieur. 
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hoofDgebouw 1998 (beelDbaNk 
erfgoeD tu/e)
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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. 

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

In het campusplan zijn de uitgangspunten voor 
bebouwing, landschap en infrastructuur zoals die binnen 
de ideeën van de CIAM en de functionele stedenbouw zijn 
geformuleerd, duidelijk afleesbaar. Voorbeelden hiervan 
zijn het toepassen van een open bebouwing op 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. 

Het totaalplan voor de campus laat zich lezen als een 
3D-Mondriaan. De kwaliteit van het plan zit in de vertaling 
van algemene regels naar een specifiek ontwerp, waarbij de 
koppeling van architectuur en stedenbouw een belangrijke 
rol speelt. De campus is een als driedimensionaal totaalplan 
ontworpen. De verweving van groene(landschap), 
zwarte(infrastructuur) en rode(bebouwing) vlakken en lijnen 
zorgt voor deze driedimensionale ruimtelijke samenhang. 

De samenhang programmeert bovendien een specifiek 
idee over de sociale omgang, dat gestalte krijgt in de routing 
over en door het complex, de toepassing van loopbruggen 
en de vormgeving van een variëteit aan ontmoetingsplekken 
en verblijfsfuncties. Exemplarisch voor deze verweving van 
landschap, infrastructuur en bebouwing is de wijze waarop 
het Hoofdgebouw aan de noordzijde is vormgegeven. 
Door het gebouw over De Zaale heen te plaatsen treedt het 
gebouw buiten haar bebouwingsveld en legt het een direct 
verband met de infrastructuur door zich als een poortgebouw 
over de Zaale te manifesteren. De positionering van het 
Hoofdgebouw is typerend voor het gedachtegoed van de 
functionalistische stedenbouw. Maar ook op kleinere schaal 
is de verweving zichtbaar in bijvoorbeeld het genuanceerde 
spel van de aan de noord- en oostzijde gesitueerde verdiepte 

tuinen waarin stenige en groene ruimtes samenkomen. De 
stedenbouwkundige kwaliteit van het ontwerp zit in de 
verweving van de drie kleurcomponenten op de verschillende 
schaalniveaus.

Op stedenbouwkundige schaal vormt het Hoofdgebouw een 
van de drie leidende ensembles met een hoogbouwstructuur 
uit de eerste bouwfase. Deze drie ensembles - Scheikunde, 
Hoofdgebouw en Elektrotechniek - structureren de campus 
door schaal, grid, vormgeving en materialisering. De 
aanvankelijke architectonische verwantschap tussen de 
ensembles uit de eerste fase heeft door de renovatie van 
Scheikunde en de onderbouw van het Hoofdgebouw aan 
betekenis ingeboet. Dit geldt meer in het bijzonder voor de 
gevelbehandeling. De architectonische verwantschap met 
andere laagbouwhallen op de campus is hierdoor eveneens in 
onderscheid gekeerd.

Volumes
Het Hoofdgebouw als ensemble van volumes bestaat 

uit twee delen: een staande schijf (de hoogbouw) en een 
liggende schijf (de laagbouw) opgebouwd uit vier volumes. 
De hoogbouw en de originele laagbouwvolumes waren in 
hun opbouw en gevels vergelijkbaar door de toepassing van 
de alzijdige niet-hiërarchische gevels, het driedimensionaal 
constructief grid, de op moduulmaat gebaseerde, flexibel 
indeelbare vloeren en de materialisering in staal en glas. Na 
transformatie van de onderbouw in de jaren negentig is dit 
gewijzigd. Dat geldt met name voor de materialisering, en 
daarmee samenhangend de transparantie en de alzijdigheid 
maar ook de doorwaadbaarheid van de onderbouw. 

Flexibiliteit van de gebouwen met het oog op 
toekomstige veranderingen vormde een van de drie 
ontwerpuitgangspunten van Van Embden. In het ontwerp 

voor het Hoofdgebouw kwam enkel de bovenbouw hiervoor 
in aanmerking. Wisseling van faculteit of (onderwijs 
gerelateerd) programma zou hierdoor eenvoudig mogelijk 
zijn. De bovenbouw bezit deze flexibiliteit en de functie als 
‘doorgangshuis’ nog altijd. De onderbouw die oorspronkelijk 
bedoeld was voor een meer gefixeerd programma is daarom 
ruimtelijk minder flexibel. 

Karakteristiek voor het ontwerp van Van Embden zijn de 
‘zwevende’ gebouwen. Dit is bij het Hoofdgebouw bereikt 
door de hoogbouw op pylonen te plaatsen. Deze suggestie 
van een zwevende bovenbouw werd bovendien versterkt door 
de verdiept gelegen onderbouw transparant vorm te geven. 

Hoog – en laagbouw zijn in het oorspronkelijk ontwerp 
op gebouwniveau ruimtelijk aaneengeregen in de dubbele 
verdieping onder de hoogbouw. Hierdoor werkt de ruimte 
onder de hoogbouw als verbindend element. Met de 
transformatie door Wytze Patijn is de transparantie van de 
onderbouw verdwenen. De ruimte onder de hoogbouw is 
hierdoor minder expliciet waarneembaar en heeft haar functie 
als bindend element tussen boven en onderbouw verloren. 
Ook is de onderbouw niet langer een samenhangende 
paviljoenachtige en permeabele schijf onder de hoogbouw. 

Doordat de glasgevels van de souterrains ongewijzigd 
zijn in tegenstelling tot de bovengrondse laagbouwgevels, 
is de suggestie van een zwevende, weliswaar verdiept 
liggende, onderbouw ontstaan. De principes van zweven en 
transparantie zijn als het ware omgekeerd en onduidelijk 
geworden. De transformatie is van structurele invloed 
geweest op de compositie van de volumes. 
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Ruimtelijkheid & sfeer

Bovenbouw: 

De bovenbouw wordt gekenmerkt door grote flexibiliteit 
in de indeling. Het principe van alternerende hoofd- en 
tussenvloeren alsook de relatief vrij indeelbare plattegronden 
met een aantal vaste punten bieden behalve flexibiliteit een 
afwisselend ruimtelijk beeld waardoor monotonie ondanks 
de ver doorgevoerde standaardisatie, is vermeden. Binnen 
het gestandaardiseerde schema biedt het ontwerp een gelede 
ruimtelijke sequentie. De toepassing van vides, het weglaten 
van (delen van) tussenvloeren en de nauwkeurig ontworpen 
doorzichten creëren een scala van ruimten die variëren in 
hoogte, schaal en zichtlijnen. Rondom de liftschachten 
met trappenhuis zijn de karakteristieke ontmoetings- en 
verblijfruimtes te vinden.

Onderbouw: 

Karakteristiek voor de onderbouw is de ruimtelijkheid 
van de centrale hal. Niet alleen de hoogte, maar ook 
de sculpturale betonnen pylonen en de toepassing 
van verbijzonderingen als de  uit driehoekige vlakken 
opgebouwde raamstrook tussen onder- en bovenbouw dragen 
bij aan de representatieve, bijna sacrale, ruimtelijkheid van 
de hal. Door de transformatie is deze ruimtelijkheid minder 
goed ervaarbaar geworden. In het oorspronkelijke ontwerp 
fungeerde de loopbrug behalve als platform met als doel 
ontmoeten, tevens als ruimteverdeler. Hoge en lage ruimten, 
doorkijk en verspringing, wisselden elkaar af en benadrukten 
de ruimtelijkheid van de hal. Hoewel de betonnen pylonen 
en de glasstrook tussen boven-  en onderbouw de ruimte 
nog altijd domineren, is deze ruimte door het vervangen 
van met name de loopbrug gewijzigd. Het betreft met name 
de ervaarbaarheid van de hoogte en de architectonische 
expressie van de entreehal, evenals het afwisselend spel van 

hoog en laag. Dit is nog op enkele plekken (bijvoorbeeld ter 
plaatse van de westentree) ervaarbaar. De hal als ruimte waar 
boven- en onderbouw samenkomen is getransformeerd tot 
een zelfstandig in plaats van bindend element.

Oorspronkelijk was het Hoofdgebouw de ruimtelijke spil 
op de campus en derhalve vierzijdig doorwaadbaar. Dit is 
in de huidige opzet niet meer het geval. De wijziging van 
de opzet van de onderbouw speelt hierin een grote rol. 
Niet alleen het versterken van de noordzuidoriëntatie door 
dichtzetten van de oost-west doorgang maar ook het creëren 
van een hal waarin de loopbrug met als doel ‘ontmoeten’ 
plaats heeft gemaakt voor een brug over de volle lengte van 
het gebouw met als doel ‘verplaatsen’. Met de komst van 
Metaforum, verschuift de spil van de campus definitief, 
zonder dat het Hoofdgebouw een duidelijke nieuwe positie 
heeft gekregen. 

Routing & entrees
In het oorspronkelijke plan van de campus zijn de routing 

en ontsluiting aanleiding voor ruimtelijke verbijzonderingen 
in de gebouwen, met name rondom entrees en op het 
hoofdniveau (loopbruggenniveau).  Bovendien zijn er de 
gearticuleerde plaatsen waar de verschillende ruimtelijke 
routesystemen elkaar tegenkomen: daar verandert de 
indifferente standaardkwaliteit van Van Embdens ruimten in 
een meer specifieke en gefixeerde architectuur. 

De twee hoofdentrees werden nadrukkelijk gemarkeerd 
in het landschap. Groei van, en aanpassingen op het terrein 
enerzijds, en het dichtzetten van de westentree anderzijds 
maken deze positie minder expliciet. Voorheen was de 
entreehal daarnaast een soort overdekt plein met duidelijk 
geschakeerde entreepartijen. Na de transformatie is de 
entreefunctie ook in het interieur minder markant aanwezig. 

Het grasveld voor de zuidwesthoek van het Hoofdgebouw 

heeft nog altijd een bemiddelende functie tussen straat en 
hoofdentree, al is deze sterk verschraald door vervanging 
van de originele vijver. De huidige grasvlakte is 
ongedifferentieerd en onduidelijk als ruimtetype. Bovendien 
heeft het beeld genaamd ‘Wording’ geen duidelijke positie 
meer, maar vormt een losstaand element in de ruimte. Het 
plastiek was in de oorspronkelijke opzet als contrapunt 
onlosmakelijk verbonden met het Hoofdgebouw en behoeft 
een duidelijk herkenbare, architectonische inbedding.

De entreehal is een grote, enkel via de noord- en zuidentree 
te betreden ruimte.  Het dichtzetten van de oost- en 
westentree versterkt de barrièrewerking van het gebouw 
gezien vanuit het landschap, hetgeen Van Embden juist wilde 
voorkomen: “De portieken voorkomen dat een ononderbroken 
bouwlichaam van 170 meter lengte een barrière vormt tussen 
het voorterrein met het representatieve hoofdgebouw en het 
gehele oostelijke terrein met laboratoria en werkplaatsen”34 

De dubbelhoge hal onder de hoogbouw werd ontworpen 
als het knooppunt van intern verkeer op de campus, als 
entreegebouw voor de TU en als verzamelpunt bij bijzondere 
gelegenheden. De functie van het loopbrugniveau als platform 
is door de transformatie in de jaren negentig gewijzigd in 
een doorgaande route, waarbij de functies van ontmoeten en 
verblijven grotendeels zijn verdwenen. Door aanpassingen 
op het TU terrein, zoals de komst van Kennispoort, de aanleg 
van het Limbopad, en de herontwikkeling van Vertigo, vormt 
het Hoofdgebouw visueel niet langer het entreegebouw tot 
de campus. Door de zuidentree nadrukkelijk vorm te geven 
als hoofdentree en de west- en oostentree dicht te zetten 
(en daarmee de oostwest-doorgang) is de functie van het 
Hoofdgebouw als entreegebouw tot de campus niet langer 
ervaarbaar en ontbeert vooralsnog een heldere nieuwe 

34  Programma van eisen met schetsplan en globale begroting 
van het hoofdgebouw, oktober 1958 Archief  TU/e Doos 1 – dossier ID 
1579/3869
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definitie. 

Constructie, gevels en materialisering
De hoogbouw van het Hoofdgebouw wordt 

driedimensionaal gedomineerd door de gridstructuur van de 
constructie, daarbinnen heerst flexibiliteit. 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 
constructie, gevels en gevarieerde materiaalkeuze. 

Constructie – De toegepaste constructie is essentieel voor 
de architectonische expressie, zowel daar waar de neutraliteit 
van het grid overheerst als daar waar de constructie de ruimte 
domineert, zoals de pylonen in de entreehal. In de bovenbouw 
is het oorspronkelijke neutrale industriële karakter 
onveranderd aanwezig in de vliesgevel en de constructie. 
Door de nieuwe gevelbekleding heeft de onderbouw  (ex- 
en interieur) haar oorspronkelijke neutraliteit verloren, 
hetgeen heeft plaats gemaakt voor  nadrukkelijk aanwezige 
architectuur. 

Gevels – boven- en onderbouw hadden verwante gevels. De 
flexibiliteit van het interieur (aanwezigheid tussenvloeren) uit 
zich in het exterieur van de gevel van de bovenbouw. Door 
de neutrale kleurstelling en toepassing van glas en emalite 
borstweringen ontstaat een subtiel afwisselend gevelbeeld. 

De trappenhuisgevel in de oostgevel is origineel, die in de 
westgevel is vervangen door een andere, maar verwantte, 
vlakverdeling. De nieuwe gevels in de onderbouw zijn 
gesloten en houtkleurig. Hoewel de vlakverdeling binnen het 
originele modulaire grid is opgemaakt, ligt de nadruk meer op 
de horizontaliteit en is er meer vrijheid in variatie van open 

en gesloten delen. 

Een karakteristiek element in de gevel van het gebouw is 
de glasstrook die  zich bevindt tussen de onderbouw en de 
‘tafel’. 

Materialisering - de gebruikte materialen vormen een 
eenvoudig palet, waarmee verschillende sferen worden 
geïntroduceerd. Ruimtelijk bijzondere plekken worden 
aangezet door een eigen materialisering. Zo zijn in de 
ruimten rondom ontmoetingsplaatsen en de liften hout en 
warme tinten toegepast. Beide zijn in de loop der jaren op 
verschillende plekken overgeschilderd. 

De trappenhuizen kennen een eigen materialenpalet, 
dat deels overeenkomt met dat van de trappenhuizen in 
Potentiaal. 

Met de verbouwing is de gehele onderbouw zowel in- 
als exterieur, houtachtig gematerialiseerd. Hierdoor heeft 
de laagbouw een nadrukkelijkere presentie gekregen dan 
voorheen en heeft de toepassing van hout hier niet de 
functionele betekenis van het hout in het originele interieur. 

Conclusie
Het Hoofdgebouw is stedenbouwkundig de centrale schakel 

op de campus. Dat was het al vanaf het eerste begin, maar 
onderweg tussen ontwerp en realisatie veranderde de opdracht 
en werd het gebouw onderdeel van een hoogbouwdrieluik. 
In originele opzet is het ensemble een schoolvoorbeeld 
van de integrale composities die door de functionalistische 
stedenbouw in zwang raakten. Deze is op stedenbouwkundig 
niveau nog immer waarneembaar. De functie van het 
Hoofdgebouw als entreegebouw tot de campus is echter niet 
langer ervaarbaar en ontbeert vooralsnog een heldere nieuwe 
definitie. 

De opbouw van het Hoofdgebouw is na de renovatie in de 
jaren negentig op een andere leest geschoeid. Het alzijdige, 
permeabele gebouw werd in ruimtelijke zin veeleer een 
barrière. Daarmee is het niet langer de spil op de campus. 
Veranderende ideeën over de esthetiek van de architectuur 
hebben er, via de interpretaties van Wytze Patijn, voor 
gezorgd dat de laagbouw niet meer een gemakkelijk in het 
totaal passende schakel is, maar een apart gearticuleerd 
onderdeel binnen het ensemble. 

Op objectniveau is de karakteristieke flexibiliteit van de 
hoogbouw anno 2012 onveranderd, net als de verborgen 
esthetiek van de gevel. 
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