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Voor u ligt het eindverslag van mijn afstudeerproject dat is uitgevoerd aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het is doorlopen aan de faculteit Architecture Building and Planning 
binnen de leerstoelen ‘Building production technology’ en ‘Architectural design and 
urban cultures’. Het is onderdeel van het afstudeeratelier Brabantstad, Architectuur van de 
stadscorridors. Ten grondslag aan dit werk ligt de atlas “Architectuur van de stadscorridors, een 
industrieel hart”, door Dagmar Cats, Denny Chan en mijzelf. 

Gedurende mijn studie is veel interesse ontstaan voor het interdisciplinair benaderen van 
bouwtechnische en architectonische vraagstukken. Speciaal het herbestemmen van industrieel 
erfgoed beviel mij zeer. Tijdens mijn masteropleiding bij Building production technology heb ik 
voortdurend de aansluiting gezocht met de architectuur. 

Bij de presentaties van de afstudeerateliers bleek het atelier Brabantstad, dat valt onder 
de leerstoel ‘Architectural design and urban cultures’, volledig bij mijn interesses te passen. 
Toen het mogelijk bleek aan dit atelier deel te nemen, heb ik deze kans met beide handen 
aangenomen. Met veel plezier heb ik vervolgens een jaar lang gewerkt aan dit mooie project.

Het vinden van de juiste balans tussen bouwtechniek en architectuur was niet altijd 
gemakkelijk, maar het traject was bijzonder leerzaam. Graag wil ik hiervoor naast de leden van 
mijn afstudeercommissie een aantal personen specifiek bedanken. Ik wil Guus Timmermans 
bedanken voor zijn bouwtechniekbegeleidingen en Hüsnü Yegenoglu voor de begeleiding 
binnen architectuur. 

Naast mijn begeleiders wil ik graag mijn dank betuigen aan mijn ateliergenoten, 
medestudenten en specifiek aan Angela Lindenberg voor het onderling bespreken van 
onze projecten, de fijne samenwerking en de nuttige feedback. Tot slot speciale dank 
aan mijn ouders, vrienden en huisgenoten, zonder wie ik nooit met zoveel passie aan dit 
afstudeerproject had kunnen werken.

Heel veel plezier tijdens het lezen van dit verslag.

Tom Coenen
Eindhoven, augustus 2012
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Als in de nabije toekomst een nieuwe snelwegafslag aan de A2 wordt geopend, met 
directe aansluiting op de Meerenakkerweg, heeft dit verschillende positieve gevolgen voor 
bedrijventerrein de Hurk in Eindhoven. De zone rondom de Meerenakkerweg heeft plots een 
directe aansluiting op het landelijke wegennetwerk via de zogenaamde ´Brainport Avenue´ 
(een belangrijke internationale toplocatie voor de high tech kennis- en maakindustrie van 
Nederland). Naar verwachting zal het segment van de aangelegen bedrijven verschuiven van 
de technische maakindustrie naar de hoogwaardigere kennisintensieve maakindustrie. 

De veranderende situatie brengt ook een opgave met zich mee. Wat gaat er namelijk gebeuren 
op de plek waar nu de aandacht van wordt afgeleid, de noordelijke punt van de Hurk aan de 
Hurksestraat? Het grote aandeel onbebouwde ruimte is nu noodzakelijk voor het doorgaande 
vrachtverkeer en als parkeerplaats voor de gevestigde detailhandelvoorzieningen. Een 
onaangename leegte dreigt te ontstaan wanneer dat verkeer verdwijnt. Als bovendien het 
accent van bedrijfstypen gaat veranderen naar een meer kennisintensieve industrie, dan reist 
de vraag in hoeverre de commerciële voorzieningen stand kunnen houden. 

Interessant is het om te bekijken dat op deze locatie vanaf de jaren zestig gebouw werd 
aan een Philipscomplex. In dit grootschalig complex werd voornamelijk gewerkt aan 
de ontwikkeling en productie van componenten. Men was van mening dat een goede 
samenwerking nodig was tussen onderzoek, productie en bestuur. Op deze campus werden 
deze bij elkaar gebracht ter optimalisatie van de interne en externe processen en contacten. 
In de jaren negentig heeft Philips de campus weer volledig verlaten en een groot deel van de 
campusstructuur is verloren gegaan.
 
Tegenwoordig is er een groeiende vraag naar een sterke samenwerking tussen bedrijfsleven 
en onderwijs. Net zoals in het Philips-tijdperk op de Hurk, zou dicht bij de gevestigde industrie 
een locatie beschikbaar moeten zijn voor ontmoeting, nu voor bedrijven en studenten. 
Tussen de Hurksestraat en de Looyenbeemd,  ligt nog een klein en verlaten restant van deze 
Philipsgebouwen verscholen. Een bijzonder gebiedje, dat in tegenstelling tot de rest van het 
bedrijventerrein een sterke samenhang vertoont tussen de aanwezige gebouwen. Door de 
campusachtige setting lenen deze gebouwen zich ideaal voor het initiëren van een nieuw 
themagebied. Op zowel het gebied van architectuur als bouwtechniek moet een helder 
concept worden ontwikkeld om onderwijs in een dergelijk industrieel gebied neer te kunnen 
laten strijken. Dit gebeurt onder de naam: “High tech academy”.

Deze opgave brengt enkele specifieke vragen met zich mee op het gebied van 
toegankelijkheid, geluidsoverlast, faseerbaarheid en omgangswijze met dergelijk ‘jong’ 
industrieel erfgoed. De campus biedt als het ware een beschermde omgeving, waarbinnen het 
onderwijs zich kan huisvesten. Maar om ontmoeting te faciliteren is meer nodig. De voormalige 
gebouwen (onder andere een laboratoriumgebouw) hebben een vrij gesloten karakter. 
Deze ontoegankelijkheid komt de ontmoeting niet ten goede. De campus is bovendien te 
groot om aan te nemen dat deze zomaar in zijn geheel in gebruik zal worden genomen. 

Een systematische aanpak is noodzakelijk, waarbij de ingrepen direct invloed hebben op de 
toegankelijkheid van de campus, terwijl het mogelijk blijft om het gebouw gefaseerd op te 
leveren naar gelang het succes van het initiatief.

Allereerst wordt geïnvesteerd in een aantal basisvoorzieningen. De oorspronkelijke 
Philipscampus had zeer sterke structuren. Deze worden opnieuw ingezet, zodat vanaf fase één 
een heldere campusomgeving als basis dient voor de ontmoeting tussen bedrijf en student. De 
openbare campusruimte krijgt een half verhoogd maaiveld, zodat een betere aansluiting met 
de begane grond van het laboratoriumgebouw wordt gevonden. Onder dit maaiveld wordt een 
parkeerdek gerealiseerd. Aan- en afvoer van goederen geschiedt juist vanuit een zone aan de 
buitenkant van de campus. Alle verkeersstromen hebben een duidelijke eigen plek, waardoor 
op het verhoogde maaiveld alle ruimte is voor de eerste ontmoeting. 

Op gebouwniveau geldt eenzelfde aanpak. Initieel wordt geïnvesteerd in de begane grond 
en de gebouwkernen. Deze worden gerenoveerd en voorzien van de nodige basisfaciliteiten. 
De verdere invulling wordt in fasen gerealiseerd. Hiervoor zijn een aantal standaardingrepen 
ontworpen welke de toegankelijkheid van het gebouw steeds vergroten en ontmoeting 
faciliteren. 

Voor de gevel van het laboratoriumgebouw zijn standaard geprefabriceerde gevelelementen 
ontwikkeld in een aantal typen. Maar ook binnen het gebouw worden standaardelementen 
geplaatst, zoals half verhoogde vloeren in gerealiseerde vides om het contact tussen de 
verschillende verdiepingen te vergroten. Zelfs de noodzakelijke aanpassingen ter preventie van 
koudebruggen zijn gestandaardiseerd en zeer eenvoudig aan te brengen. Per fase wordt het 
gewenste deel van het gebouw gerenoveerd. Dit wordt geheel van binnenuit aangepakt, zodat 
het gebouw na de eerste ingebruikname nooit meer als een bouwlocatie zal overkomen. 

Het uiteindelijke resultaat is een zeer toegankelijk gebouw. Gevelperforaties op alle 
verdiepingsniveaus vergroten de mogelijk tot interactie tussen gebouw en campus. Naast de 
basisstructuur van trappenhuizen en gangen, ontstaat binnen het gebouw een informele route 
door vides en ontmoetingsruimtes. De oorspronkelijke structuur van kleine kamertjes aan 
lange smalle gangen heeft plaatsgemaakt voor overzichtelijke ruimten. Alle individuele ruimten 
staan in connectie met de resvt van het gebouw en manifesteren zicht als een verbijzondering 
van de gang. Hier vanuit is de dagelijkse gebruiker zeer snel in staat in verbinding te komen 
met iedereen in het hele gebouw.
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In the near future, a new exit ramp will be added to highway A2, allowing traffic to merge 
directly onto the Meerenakkerweg. This may yield many positive effects for business park ‘de 
Hurk’ in Eindhoven. The Meerenakkerweg and its surroundings will, almost overnight, have 
direct access to the country’s main roads via the so-called ‘Brainport Avenue’ – an international 
prime location for the Dutch high-tech (knowledge and production) industries. As a result, it 
can be expected that nearing organisations shift their focus from technical production to more 
knowledge intensive production. 

The changing situation also puts forward the challenge of what should happen to the location 
from which attention is now being diverted – the Hurk’s northern end at the Hurksestraat. This 
mostly unoccupied location currently accommodates thoroughfare and serves as a parking 
facility for local retail. However, when traffic will no longer pass through here, it may reveal 
emptiness. Moreover, as the surrounding business climate evolves to a more knowledge 
intensive industry, the question rises whether local commercial facilities can sustain. 

It is remarkable to note that throughout the 1960s, this location was subjected to a large-
scale project to build a campus for Philips. Here, the focus was on the development and 
production of components. It was believed that cooperation between research, production 
and governance was essential. This campus allowed for optimalisation of internal and external 
processes and contacts between workers. Since Philips left the campus grounds in the 1990s, 
much of the campus structure has been lost. 

The demand for collaboration between businesses and educational institutions is growing 
increasingly strong. Like in the era of Philips, the industrial environment of the Hurk has need 
for a nearby location where contact facilitated, nowadays between students and industry. 
Situated between the Hurksestraat and the Looyenbeemd lie the abandoned remains of a 
part of the Philips campus structure. An exceptional place which - in contrast to the rest of the 
business park – offers a strong coherence between the buildings. The campus-like setting offers 
an ideal basis for initiating a themed renewal of the terrain. To facilitate the successful landing 
of education in such an industrialised environment, a clear concept needs to be developed 
based on both architectural and engineering insights: the “High tech academy”. 

This challenge calls for specific attention for several issues regarding accessibility, industrial 
noise and the ability to phase the project. Furthermore a statement is required, concerning 
the approach towards young industrial heritage, such as is the subject here. The campus could 
provide a protected environment within which education can nest. This can be a good starting 
point, but more is needed to facilitate contact. The buildings on the campus (among which a 
former laboratory) have an isolated character and their inaccessibility does not contribute to 
encounters between people. Further, the campus is simply too large for anyone to assume that 
it will completely become in use for the new function at ones.

A systematic approach will ensure that steps taken have a direct impact on the campus’ 
accessibility, while still maintaining the possibility to deliver parts of the project one stage at a 
time, entering a next stage depending on the success of current stages. 

Primarily there will be a focus on the basic facilities. The former Philips campus was arranged 
in a very structural manner. Those existing structures can serve as a starting point to the 
forthcoming upgrade of the campus area. An elevated ground level will be introduced at the 
vacant space in between the buildings, to neutralize an 1800 mm altitude with the laboratories’ 
ground floor. Underneath this decking, a parking garage is provided, while delivery of goods 
occurs outside the campus walls. Separation of traffic streams leads towards a clear campus 
setup. The elevated ground level is left free for pedestrians and is organised specifically for 
unprompted first encounters.

A similar approach is applied to the former laboratory building. Initially, investments will be 
made in the main facilities on the ground floor and the functional core of the building. The 
redesign of all other building space will be executed in phases. Several standard interventions 
are designed to facilitate this phased realization. Each intervention increases the accessibility of 
the building and enhances the chance for an encounter between student and industry. 

The interventions for the façade will make use of a number of standard prefabricated elements, 
developed as a substitute which is easy to install. Standardised design solutions will also be 
used on the new split-level floors and installations. Even the solutions for thermal bridges are 
standardized and prefabricated. During every phase in the building process, a selected part of 
the building is renovated. All works can be done completely from within the building, so that 
after initial exploitation, the campus will not seem like a construction site anymore. 

The final result of the interventions of all phases will be an easily accessible building. 
Perforations through the surface of the façade on each floor level will cause an enhanced 
interaction between building and campus. In addition to the standard routing through 
staircases and hallways, a more informal route through the building emerges, leading through  
vides and spaces for informal gatherings. The original structure - with small offices and long 
hallways - made room for a conveniently arranged, building with a more open character. Every 
individual room connects visually to the entire building and manifests as a particularisation of 
the corridor zone. Via this secondary route, the daily user is connected to everyone inside the 
building and on the campus ground.
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Productie

expositie

HTA

Het voormalig Philipsomplex wordt ingericht als hightech academy. Binnen de ruimte van de 
beschermde campusomgeving staat de ontmoeting tussen onderwijs en industrie centraal. 
Binnen de academy moet een samenwerkingsverband ontstaan tussen alle onderwijsniveaus 
en alle typen hightech industrie. Ook voor ‘derden’ moet de campus zeer toegankelijk en 
zichtbaar zijn. Industrieterrein ‘De Hurk’ is hierin ondersteunend. 

Het oorspronkelijk labgebouw zal opnieuw ingezet worden voor innovatie. Hoger opgeleide 
studenten treffen hier de hightech industrie. Een tweede gebouw dient als basis voor de 
productie van de innovaties. Techniekstudenten aan vmbo en mbo instellingen werken vanuit 
hier samen met bedrijven aan stage- en afstudeeropdrachten. In het derde gebouw worden 
innovaties geëxposeerd en worden congressen en conferenties georganiseerd ter promotie van 
de campus. 

Om optimale condities voor ontmoetingen tussen onderwijs en industrie te creëren, is een 
zeer toegankelijke campus essentieel. In de huidige situatie voldoet vooral het labgebouw niet 
aan deze eis. Door de half verdiepte kelder is de beganegrondvloer op ooghoogte een zeer 
ontoegankelijk gebaar. 

Een verhoogd maaiveld biedt een passende overgang voor het hoogteverschil van 
verschillende gebouwen en zorgt voor een invulling en omkadering van de openbare ruimte 
op de campus. Doordat onder dit dek geparkeerd kan worden, is de campus zeer toegankelijk 
voor zowel auto-, fiets- als voetgangersverkeer zonder dat zij hinder van elkaar ondervinden. 
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Philipsgebouw BE was als laboratoriumgebouw voor de ontwikkeling van componenten 
een zeer gesloten gebouw, met enkel toegang voor eigen werknemers. Als onderdeel van 
de hightech academy is deze toegankelijkheid essentieel. Het zeer gesloten gevelvlak aan 
de campuszijde wordt op verschillende plekken doorbroken. De plint van het gebouw wordt 
hierdoor toegankelijker, maar ook op de hogere verdieping zorgt het voor een verhoogde 
interactie tussen campus en gebouw. 

Aan de andere kant van het gebouw staat de gevel in direct contact met industrieterrein 
de Hurk. De functies direct achter deze gevel van gebouw BE worden blootgesteld aan de 
overlast van deze industrie. Aan de binnenzijde van de oorspronkelijke gevel wordt een 
tweede huidfaçade aangebracht. De twee gevels vormen samen met de tussenruimte een 
geluidsbuffer. Doordat de tweede gevelpui volledig van glas is, raakt het visueel contact met de 
industrie niet verloren. 

Een tactische functieverdeling zorg voor een verdere minimalisatie van eventueel overlast. 
Industriële functies zijn gevestigd aan de zijde van het bedrijventerrein, onderwijs- en 
ontmoetingsfuncties aan de campuszijde.
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Het oorspronkelijke labgebouw was zeer functioneel ingesteld. Een werknemer liep direct naar 
de eigen kamer en kwam daar alleen voor de lunch vandaan. Wanneer  ‘industrie’ en ‘student’ 
elkaar in een hightech academy willen ontmoeten, is hiervoor meer nodig dan het stelsel van 
langgerekte gangen. 

Aan de campuszijde van gebouw BE worden hiervoor vides uitgesneden en split-levelvloeren 
geïntroduceerd. Zo wordt contact door het hele gebouw mogelijk.
De toegevoegde ‘laag’ van vloeren legt een verticale verbinding tussen de campus en het 
restaurant/kantine op de bovenste verdieping, zodat ontmoetingen verspreid door het hele 
gebouw kunnen ontstaan.

De plattegrond laat een duidelijke tweedeling zien. Waar deze tweedeling oorspronkelijk 
functioneel was (labs / studeerkamers), is deze nu gebaseerd op de ligging ten opzichte van de 
campus (binnenkant / buitenkant).

De buitenkant is sterk gerelateerd aan de rondom gelegen industrie. Bedrijven kunnen een 
ruimte huren vanuit waar zij in contact komen met de studenten. De binnenkant, gelegen aan 
de campus, is gericht op ontmoeting en is daarmee het verlengde van de buitenruimte op de 
campus.

Op vele vlakken verschillen de twee zones van elkaar. Meest kenmerkend is het verschil tussen 
de bouwtechnische ruimten aan de kant van de industrie en de meubilaire ruimtes aan de 
andere kant, ingericht als verbijzonderingen van de gang. 
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De opzet van de gevel aan de campuszijde is nauw gerelateerd aan de achterliggende 
plattegrond. De gevel wordt in de basis vormgegeven door 800 mm hoge vloervelden. 
Daartussen bevindt zich de oorspronkelijke sequentie van kolommen en gevelpuien. Naast dit 
standaard geveltype zijn twee accentgroepen aan te wijzen: 

- De drie vlakken met verticale belijning zijn de vertaling van de achterliggende functionele 
kernen. Ze geven blijk van de (oorspronkelijke) heldere structuur van het gebouw. 

- De tweede accentgroep is toonaangevend voor de meest ingrijpende verandering aan het 
gebouw. Namelijk het vergroten van de toegankelijkheid. Dit type kenmerkt zich door subtiel 
vormgegeven ‘dozen’, welke het oorspronkelijk gevelvlak doorboren. 

Het campusmodel maakt het mogelijk om in een beschermde omgeving het thema ‘onderwijs’ 
op industrieterrein de Hurk te introduceren. De campus is groot genoeg om de komende jaren 
door te groeien van een klein initiatief tot een volwassen onderwijsinstelling. 

Om een financieel reëel ontwerp neer te leggen wordt niet de hele campus ineens aangepakt, 
maar wordt een flexibel groeimodel geïntroduceerd. In eerste instantie wordt geïnvesteerd in 
degelijke basisvoorzieningen; openbare ruimte, gebouwplint en functiekernen.  

De groei in latere fasen wordt geïnitieerd door het bedrijfsleven, het onderwijs groeit met de 
industrie mee. Duidelijk zal blijken dat de campus nog niet voltooid is, maar vanaf de eerste 
ingebruikname zal de locatie nooit meer als een bouwlocatie overkomen.
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Om de genoemde faseerbaarheid realistisch te maken, wordt een pakket aan 
standaardingrepen ontworpen. Alle gevelelementen worden volledig geprefabriceerd in 
een aantal verschillende typen. Maar ook de binnengevelafwerking, nieuwe verhoogde 
vloervelden, installaties enzovoorts worden gestandaardiseerd en geprefabriceerd. De 
montage van de inbouwelementen is volledig droog. 

Door dit standaardisatieproces is tijdens iedere fase een korte bouwtijd mogelijk met 
weinig tot geen overlast voor de reeds aanwezige gebruikers. De maatvoering van de 
standaardelementen is gebaseerd op de stramienen van het bestaande gebouw. Het sterke 
ritmische, industriële karakter van het gebouw wordt hierdoor behouden en versterkt. 
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Studie naar de Hurk heeft duidelijk gemaakt dat een aanstaande structurele wijziging in de 
verkeersituatie van het gebeid zal leiden tot kansen voor vernieuwing en verbetering van de 
identiteit van de meest noordelijke punt van de Hurk. Aanleg van een extra afslag aan de A2, ter 
hoogte van de Meerenakkerweg, zal zorgen voor het verlagen van de huidige verkeersdruk op 
de Hurksestraat aan de zijde van de Noord-Brabantlaan, waardoor de mogelijkheid ontstaat het 
gebied opnieuw te definiëren. Voor dit gebied rond de Hurksestraat geldt dat het in plaats van 
een doorgaande route voor vrachtverkeer, kan worden tot een themagebied met voornamelijk 
bestemmingsverkeer. 

Het introduceren van een thema is niet iets dat van de ene op de andere dag kan gebeuren. 
Temeer vanwege de huidige financiële situatie bij de overheden en bedrijven is er geen ruimte 
voor grootschalige projecten die dit hele gebied omvatten. Het ligt dan ook voor de hand om 
de bestemming van het fragment niet structureel te wijzigen, maar om te zoeken naar een 
thema dat kan aansluiten bij de industrie of er zelfs deel van uitmaakt. Een goed thema zou de 
Hurk, en daarmee Eindhoven nog hoger op de kaart kunnen zetten.

Dit afstudeerwerk is er op gericht een thema in dit gebiedsfragment te initiëren. Vanuit 
persoonlijke interesse zal bekeken worden hoe de herbestemming van een bestaand gebouw 
hier een rol in kan spelen. Op deze manier is het mogelijk om met minimale inspanning een 
thema te introduceren.

Binnen dit gebied heeft Philips zich lange tijd gevestigd in een aantal panden. Een drietal van 
deze panden staat er nog altijd, maar is niet meer in gebruik. De manier waarop deze panden 
ten opzichte van elkaar zijn gelegen en de relatie aangaan met de semiopenbare ruimte, geeft 
het complex een campusachtige setting. Hierdoor leent het complex zich ideaal voor het 
initiëren van een thema binnen het fragment.

Herbestemming van dit complex tot themagebied brengt enkele specifieke vragen met zich 
mee op het gebied van toegankelijkheid, overlast, faseerbaarheid en omgangswijze met 
dergelijk ‘jong’ industrieel erfgoed

Dit verslag beperkt zich tot het onderzoeken van de mogelijkheid tot het initiëren van een 
thema door middel van het herbestemmen van het voormalig Philipscomplex. Hiervoor wordt 
de volgende onderzoeksvraag gesteld:

“Hoe zou herbestemming van het voormalig Philipscomplex op bedrijventerrein de Hurk 
vormgegeven moeten worden om het thematiseren van  het gebiedsfragment te initiëren?”



PAGINA 4

PLAN VAN AANPAK



PAGINA 5

Om voor deze opgave tot een reëel ontwerp te komen worden parallel aan het ontwerpproces 
een aantal analyses uitgevoerd. Op de eerste plaats zullen een aantal uitgangspunten 
geformuleerd moeten worden om het ontwerp in zijn omgeving te kunnen inbedden. 
Kwaliteiten, knelpunten en karakteristieken van de campus en de gebouwen in de huidige 
situatie kunnen dienen als bouwstenen voor het uiteindelijke ontwerp. Er moet onderzoek 
gedaan worden naar een mogelijke functie als thema-initiator van het gebied. Daarnaast wordt 
bekeken hoe een systematiek in de ontwerpingrepen ervoor kan zorgen dat het initiëren van 
een thema op de campus als een kleine ingreep kan beginnen om vervolgens gefaseerd uit te 
groeien tot een volwaardig themagebied.

Voor het onderzoek naar kwaliteiten, knelpunten en karakteristieken zal voornamelijk worden 
uitgegaan van eigen bevindingen tijdens locatiebezoeken, analyse van kaartmateriaal 
en bouwtekeningen uit het gemeentearchief, historische informatie van het Philips-
bedrijfsarchief, interpretatie van relevante afbeeldingen op het internet. en de bevindingen 
uit “De architectuur van de stadscorridor” door Dagmar Cats, Denny Chan en Tom Coenen. Er 
wordt gekeken naar drie aspecten; De kracht van de campus in de huidige situatie, historische 
aanleidingen van het Philipscomplex en de huidige staat van de gebouwen. Per categorie 
worden de volgende vragen gesteld:

De kracht van de campus: 
- Waardoor wordt de campus gekarakteriseerd?
- Wat is de typologie en hoe verhoudt die zich tot de rest van de Hurk?
- Wat maakt de campus en de omgeving geschikt voor het gekozen thema.?

Historische aanleidingen:
- Wat was het historische programma van het complex?
- Wat waren specifieke kenmerken van het complex?
- Waarvoor dienden de individuele gebouwen?
- Wat zijn relaties tussen het vroegere complex en de te ontwerpen campus?

Gebouwanalyse:
- Wat is de gebouwtypologie (plattegrond, gevels en doorsneden)?
- Hoe verhoudt het zich tot zijn omgeving?
- Hoe is de flexibiliteit ten aanzien van mogelijke toekomstige functies?
- Welke kwaliteiten kunnen gebruikt worden als ontwerpaanleidingen?
- Voor welke knelpunten moet het ontwerp een oplossing bieden?

Een nieuwe functiethema voor het gebouw komt voort uit de bevindingen van de analyses. 
Er wordt vervolgens bekeken welke mogelijke invloeden het thema zal hebben op het 
gebiedsfragment en of het strookt met alle onderzoeksresultaten.

Het zoeken naar een systematiek voor de ontwerpingrepen gaat geheel gelijk op met het 
ontwerptraject. Proefondervindelijk worden ideeën uitgedacht, getekend, gevisualiseerd 
en getoetst aan het totaalontwerp. Aan het eind van dit onderzoek ligt een aantal 
ontwerpingrepen klaar, tezamen met een totaalontwerp voor campus en gebouw. Als 
tijdens de gefaseerde uitvoer blijkt dat de verwachtingen veranderd zijn, kan door de 
standaardingrepen het ontwerp hierop worden aangepast. De systematiek blijft gelijk.
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INDUSTrIETErrEIN DE HUrK Ten grondslag aan dit verslag, ligt een onderzoek naar industrieterrein de Hurk, gepresenteerd 
in een atlas.  ‘Architectuur van de stadscorridor, een industrieel hart’, door Dagmar Cats, Denny 
Chan en Tom Coenen. Hierin wordt de huidige en toekomstige situatie op Industrieterrein de 
Hurk uitvoerig besproken. 

De Hurk is een typisch voorbeeld van een gemengd bedrijventerrein. De kavel- en 
bebouwingstructuur zijn het resultaat van een geschiedenis waarin het terrein stapsgewijs is 
opgevuld. Hierdoor is een mozaïek van gebouw- en bedrijfstypes ontstaan. 
In het centrum is een cluster van technische maakindustrie gevestigd. Het is een van de laatst 
ontstane clusters, maar ook het meest transportintensieve cluster. Al dit verkeer moet in de 
huidige situatie het hele industrieterrein over om via de Hurksestraat de A2/N2 snelweg 
op te komen. Hierdoor ontstaat veel verkeersdrukte op het punt rond de afslag van de A2 
aan de Noord-Brabantlaan.
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TOEKOMSTIGE TrANSFOrMATIE Onderdeel van de plannen van Brainport Avenue is de komst van een nieuwe afslag aan 
de A2, welke aansluiting vindt op de Meerenakkerweg. Deze aansluiting zorgt voor een 
sterke verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein. De meest transportintentieve 
bedrijven krijgen beschikking over een vrijwel directe aansluiting op de A2/N2

Indirect en op langere termijn is een kwaliteitsverbetering te verwachten in de bedrijfstypen 
die zich op de Hurk gaan vestigen. De aanwezigheid van een belangrijke ontsluitingsweg 
impliceert de komst van representatieve gevels en bedrijven. Wanneer de kavels aan 
de Meerenakkerweg op een zichtlocatie komen te staan, is te verwachten dat het type 
bedrijvigheid daar gaat verschuiven naar de hoger gewaardeerde kennisintensieve 
maakindustrie. Dit maakt het gebied rondom de Meerenakkerweg waarschijnlijk beter leesbaar 
en kan de verblijfskwaliteit doen verhogen.
De veranderende situatie brengt echter ook een opgave met zich mee. Wat gaat er namelijk 
gebeuren op de plek waar nu de aandacht van wordt afgeleid; de noordelijke punt van de 
Hurk aan de Hurksestraat? Het grote aandeel onbebouwde ruimte is nu noodzakelijk voor 
het doorgaande vrachtverkeer en als parkeerplaats voor de detailhandelvoorzieningen. Een 
onaangename leegte dreigt te ontstaan wanneer dat verkeer verdwijnt. Als bovendien het 
accent van bedrijfstypen gaat veranderen naar een meer kennisintensieve industrie, dan rijst de 
vraag in hoeverre de huidige GDV/PDV voorzieningen stand kunnen houden. 

Als opgave is gesteld om dit noordelijke gebied van de Hurk opnieuw te definiëren. Een 
duidelijke nieuwe bestemming kan zorgen voor het ontstaan van een kwalitatief zeer 
hoogwaardig gebied.
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HErDEFINIërEN NOOrDELIJKE HUrK Het gestelde gebiedsfragment rondom de Hurksestraat, in het noordwesten van de Hurk, heeft 
veel potentie om uit te groeien tot een kwalitatief hoogwaardig gebied. De huidige infrastructuur 
is berekend op het afhandelen van grote verkeersstromen. De ligging aan de snelweg A2/N2 en 
de Noord-Brabantlaan maken het gebied bovendien eenvoudig toegankelijk voor bezoek vanuit 
zowel Eindhoven centrum als voor (inter)nationaal bezoek. Op loopafstand van het gebied, aan de 
overzijde van de snelweg is een transferium gepland, met aansluiting op een HOV-lijn (hoogwaardig 
openbaar vervoer) richting onder andere Eindhoven Centrum en Eindhoven airport.  Het gebied 
staat dus direct in verbinding met het centrum van Eindhoven, het (inter)nationale wegennetwerk, 
Brainport Avenue en met een gevestigd, goed functionerend bedrijventerrein dat zich bovendien 
ontwikkeld richting de kennisintensieve maakindustrie. 

Om dit gebied opnieuw te definiëren zijn een drietal scenario’s bedacht. Links op de rechter pagina 
wordt een scenario geschetst waarin de huidige commerciële voorzieningen worden ingezet om het 
gebied te profileren. regio Eindhoven kan hier profiteren van een groeiend commercieel hart. 
In tweede optie wordt het I-park (toekomstig onderdeel van Brainport Avenue) aan de andere kant 
van de A2 als basis gebruikt voor de gebiedsontwikkeling. In dit scenario wordt het gebiedsfragment 
verbonden met het I-park, dat zich zou moeten gaan manifesteren als evenemententerrein of 
leisuregebied. Het gebiedsfragment op de Hurk dient ter ondersteuning.
Andersom geredeneerd wordt in het laatste scenario het gebiedsfragment aan de Hurksestraat een 
themagebied geïnitieerd dat een impuls kan zijn voor de regio, waaronder het I-park. In dit scenario 
wordt het kleine initiatief in de bestaande omgeving verkozen boven de grootse I-park plannen.

Vanwege het grote realistische gehalte is het laatste scenario gekozen als basis voor dit 
afstudeerwerk. De atlas gaat verder in op de genoemde scenario’s.
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Het is interessant om te bekijken dat er in dit gebiedsfragment vanaf de jaren zestig gebouw 
dwerd aan een Philipscomplex. In dit grootschalig complex onder de naam ‘Beatrixkanaal 
zuid’ werd voornamelijk gewerkt aan de ontwikkeling en productie van componenten zoals 
halfgeleiders. Men was van mening dat een goede samenwerking noodzakelijk was tussen 
onderzoek, productie en bestuur. Op deze campus werden deze dan ook bij elkaar gebracht 
ter optimalisatie van de interne en externe processen en contacten. Hiervoor werd allereerst 
geïnvesteerd in sterke basisstructuren, zowel op het niveau van de openbare ruimte als binnen 
de gebouwen. De invulling van deze structuren kwam daarna en was sterk functioneel van 
aard. In de jaren negentig heeft Philips de campus weer volledig verlaten en een groot deel van 
de campusstructuur is verloren gegaan.

De overgebleven gebouwen en de genoemde structuren zijn zeer geschikt om als basis 
te dienen voor het initiëren van een nieuw thema binnen het gebiedsfragment. In het 
hoofdstuk ‘Historische analyse Philipscomplex’ wordt dieper ingegaan op de geschiedenis 
van het Philipscomplex en de relatie tussen deze historische campus en het ontwerp in dit 
afstudeerwerk.

HISTOrISCHE AANLEIDING
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Tegenwoordig is er een groeiende vraag naar een sterke samenwerking tussen het (high tech) 
bedrijfsleven en het onderwijs. Net zoals in het Philips-tijdperk op de Hurk, zou dicht bij de 
gevestigde industrie een locatie beschikbaar moeten zijn voor ontmoeting, nu voor bedrijven 
en studenten.

Het gebiedsfragment, dat in het eerder beschreven scenario wordt getransformeerd tot 
themagebied, voldoet in veel opzichten om als plek te dienen van waaruit ontmoeting 
tussen industrie en onderwijs gefaciliteerd wordt.  Het ligt namelijk op een knooppunt 
waar de verschillende aspecten letterlijk bij elkaar komen. De gevestigde maakindustrie op 
industrieterrein de Hurk ligt direct aan Brainport Avenue met haar diverse specialisaties op het 
gebied van high tech. Via de netwerkcorridor (zie atlas) en de HOV-lijn is zeer snel verbinding 
gelegd met het stadscentrum, waar het onderwijs zich manifesteerd. 

Toch zijn er ook een aantal argumenten te bedenken tegen het huisvesten van onderwijs in een 
actief industriegebied, vooral op het gebied van (geluids)overlast. In de ontwerpopgave wordt 
het minimaliseren van deze negatieve aspecten als uitgangspunt genomen. 

Opgemerkt dient te worden dat het thema ‘onderwijs’ op industrieterrein de Hurk niet 
per se het beste of enige thema is dat ingezet kan worden voor het herdefiniëren van het 
gebiedsfragment. Mede omdat het rOC eerder serieuze plannen heeft gehad om haar 
technische opleidingen te verplaatsen naar de Hurk (locatie Ergon) lijkt het een serieuze optie 
en zal het idee in dit afstudeerwerk worden uitgewerkt.

INITIërEN THEMAGEBIED
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Tussen de Hurksestraat en de Looyenbeemd,  ligt nog een klein en verlaten restant van de 
voormalige Philipscampus verscholen. Een bijzonder gebiedje, dat in tegenstelling tot de rest 
van het bedrijventerrein een sterke samenhang vertoont tussen de aanwezige gebouwen. Door 
de campusachtige setting lenen deze gebouwen zich ideaal voor het initiëren van een nieuw 
themagebied. 

Onderwerp van het uiteindelijke afstudeerproject is deze campus te ontwerpen. Op zowel het 
gebied van architectuur als bouwtechniek moet een helder concept worden ontwikkeld om 
onderwijs in een dergelijk industrieel gebied neer te kunnen laten strijken. Dit gebeurd onder 
de naam: “High tech academy”

ONDErWIJS ONTMOET INDUSTrIE
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DE KrACHT VAN DE CAMPUS
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In het algemeen, en specifiek op de Hurk, is er op bedrijventerreinen een zeer grote variatie aan 
geveltypen waar te nemen. De vele gevels, vaak vol met reclame, creëren weinig eenheid in het 
straatbeeld. Doordat dit beeld wordt gecombineerd met grote hoeveelheden onbebouwde 
ruimte, veelal bedoeld voor autoverkeer en parkeren, ontstaat een onbestemd gevoel. 

De voormalige Philipscampus lijkt hierop af te wijken. Vanaf de onbebouwde ruimte in het 
midden van de campus zijn alleen de drie Philipsgebouwen zichtbaar. Hoewel het in eerste 
aanblik drie behoorlijk verschillende gebouwen lijken te zijn, is er toch sprake van een eenheid 
binnen de campus. Alle gebouwen hebben een zeer sterke gevelritmiek. Ogenschijnlijk zijn 
de kleinste gevelvlakken (de kleine ruiten) bij ieder gebouw gelijk. Hoewel iedere gevel een 
duidelijk eigen compositie en ritmiek heeft, zorgt het totaalbeeld van gevelrepetities voor een 
algeheel industrieel karakter. Maar de eenheid gaat verder. Er is namelijk ook een samenhang 
met de onbebouwde ruimte waardoor de menselijke maat niet verloren gaat tussen de drie 
vrij forse volumes. Het straatprofiel wordt gekenmerkt door een afwisseling in gebouwhoogte. 
Hoogte en breedte van het profiel zijn goed in evenwicht. De straatbreedte wordt onderbroken 
met groenstroken en de bomen geven een goede referentie voor de menselijke maat. De sterke 
vlakverdeling van de gevels en een duidelijke hoofdstructuur van ieder gebouw zorgen voor 
een goed leesbaar geheel.

Deze eenheid zal uiteindelijk van essentieel belang zijn om onderwijs te laten landen op 
dit bedrijventerrein. De eenheid op de campus zorgt voor rust, zodat alle aandacht kan 
worden besteed aan datgeen waar de campus voor is bedoeld; het bewerkstelligen van een 
ontmoeting tussen student en industrie. 

EENHEID
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Op een industrieterrein is veel meer geluidproductie toegestaan dan in een stadscentrum. 
Bedrijven die overlast veroorzaken worden er daar gevestigd omdat ze elders in en om de 
stad niet terecht kunnen. Op de Hurk mogen zelfs bedrijven uit de zwaarste milieuklassen zich 
vestigen. Wanneer onderwijs wordt toegevoegd aan het programma van een industrieterrein 
moet goed gekeken worden naar alle mogelijke vormen van overlast. Hoewel de gevarencirkels 
van de verschillende bedrijven niet tot aan de genoemde locatie reiken, moet weldegelijk 
rekening gehouden worden met vooral geluidsoverlast. Onder andere bedrijven als Liquigas, 
maar ook de A2/N2 snelweg produceren behoorlijk wat geluid.

De campus kan dienen als afgeschermde plek voor deze overlast. De ruimte rondom 
de gebouwen, maar ook de bebouwing zelf, kunnen dienen als een barrière voor de 
geluidsoverlast. De openbare ruimte tussen de gebouwen op de campus wordt hierdoor 
enigszins afgeschermd zodat een aangename omgeving ontstaat voor het initiëren van een 
themagebied. Bij het herbestemmen van de gebouwen is de gevel een erg belangrijk aspect. 
Deze moet zodanig herontworpen worden dat van overlast zo min mogelijk sprake is. 

BESCHErMDE OMGEVING
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ONTMOETING In tegenstelling tot een straat, met daaraan verschillende gebouwen, is een campus een 
verblijfsgebied. Een campus bezoek is een doel op zich, terwijl het ´bezoek´aan een straat 
veelal slechts doorreis is met als uiteindelijk doel om een gebouw of andere plek te bereiken. 
Wanneer een campus is gekoppeld aan een bepaald thema, zoals ´onderwijs & industrie´, heeft 
in principe iedere bezoeker van de campus hetzelfde doel. Wanneer vervolgens de campus zo 
wordt ingericht dat het ook een fijne plek is om te verblijven, dan is het de eerste plek waar 
de bezoekers van de campus elkaar kunnen ontmoeten. Vanuit deze ontmoetingsplek is het 
vervolgens de bedoeling dat de campusgebouwen vrij toegankelijk zijn, zodat de verschillende 
partijen op locatie verder samen kunnen werken.
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Wellicht wordt de bedachte high tech academy op deze locatie helemaal niet succesvol. In 
ieder geval is het niet realistish om te denken dat het hele gebiedsfragment op de Hurk ineens 
kan worden getransformeerd tot grootschalig themagebied voor onderwijs. In de beschermde 
omgeving van de campus is het mogelijk het thema als een klein initiatief te laten landen. 

1. Initiatief op de campus
De campus is behoorlijk fors. De huidige gebouwen omvatten tezamen ruim 25.000 m² bruto 
vloeroppervlak. Zeer waarschijnlijk zal dit opperlak nooit direct in zijn geheel in gebruik 
genomen worden. Juist omdat de campus en de zich daarop bevindende gebouwen hele 
sterke basisstructuren hebben, is het mogelijk om de gebouwen gefaseerd in gebruik te gaan 
nemen. Met goede ontwerpingrepen kan worden voorkomen dat enorme leegstand in de 
eerste fasen als hinderlijk wordt ervaren. 

2. Campus voltooid
Vanaf de eerste ingreep moet met een doel gewerkt worden aan de invulling van de 
voormalige Philipscampus. Door een standaardpakket aan ontwerpingrepen klaar te leggen 
kan het vooropgestelde plan voor de invulling van de campus uitgevoerd worden, maar is het 
ook mogelijk de plannen tussentijds aan te passen aan veranderende omstandigheden. 

3. Grootschalig themagebied
Deze laatste fase is optioneel. Wanneer de combinatie tussen industrie en onderwijs een 
doorslaand succes blijkt, wordt het hele gebiedsfragment getransformeerd  tot themagebied. 
Het gebied zal in deze fase functioneren als impuls voor de grote regio, zoals geschetst in het 
scenario (hoofdstuk: aanleiding)

MOGELIJKHEID TOT GEFASEErDE GrOEI
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Philips heeft in haar bestaansperiode tot nu toe veel verschillende complexen en campussen 
gebouwd ten behoeve van haar bedrijfsprocessen. Aanvankelijk waren dit productielocaties, 
zoals Strijp-S en Strijp-T. Complex Beatrixkanaal Zuid was een van de eerste locaties waar 
verschillende takken uit de bedrijfsvoering werden samengevoegd. Door op één locatie 
productie, innovatie en bedrijfsleiding bij elkaar te brengen, poogde Philips de communicatie 
binnen de bedrijfstak te optimaliseren. Niet alleen intern, maar ook naar buiten toe moest dit 
zorgen voor duidelijkheid. Bij deze verschijningsvorm hoorde een heldere complexopzet met 
een inzichtelijke infrastructuur en goed leesbare gebouwen. 

COMMUNICATIE CENTrAAL
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De kaarten op de pagina hiernaast geven een overzicht van Philipscomplex Beatrixkanaal zuid 
in 1976. Hoewel nog niet het hele complex bebouwd was, beslaat het gebied het grootste 
deel van de noordelijke helft van de Hurk. Dat nog niet alle kavels bebouwd zijn, maar wel de 
gehele infrastructuur gereed was, laat zien dat Philips veel waarde hechtte aan de structuur van 
het gebied. Voordat de gebouwen in gebruik werden genomen moest eerst de infrastructuur 
in orde zijn, zodat het gebied duidelijk leesbaar was. Alle straten hadden hetzelfde profiel, de 
belangrijkste hadden twee rijbanen, gescheiden door een groenstrook met bomen.  De minder 
belangrijke wegen omvatten één rijbaan, zonder groenstrook. De afstand tussen de straat en 
de gebouwgevel was meestal gelijk.

Van de vroegere duidelijke verkaveling is weinig meer over. De huidige straten ‘de Witbogt’ en 
de ‘Looyenbeemd’ komen nog behoorlijk overeen met de vroegere Philipsstraten, maar deze 
zijn volledig vernieuwd. De overige oude wegen zijn soms herkenbaar als eigen terrein van een 
huidig bedrijfspand. De enige plek waar het oude straatprofiel bewaard is gebleven, is de weg 
tussen gebouwen BE, BF & BAE. Deze weg is nu duidelijk ondergeschikt aan de overige straten 
op industrieterrein de Hurk. 

OVErZICHT SITUATIE 1967
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Niet alleen op het gebied van infrastructuur heeft Philips geprobeerd een duidelijke leesbare 
campus neer te zetten. Ook op gebouwniveau wordt snel duidelijk wat de basisstructuren zijn. 
De gevels zijn een weerspiegeling van wat er achter de gevel gebeurd. Dit heeft alles te maken 
met de functionele benaderingswijze van Philips ten opzichte van haar gebouwen. Zo wordt uit 
de gebouwgevels snel duidelijk waar trappenhuizen zich bevinden, waar de hoofdentree is en 
waar gewoon gewerkt wordt. 

De functionele instelling is verder terug te zien in de gebouwindeling. Vooraf werd bepaald 
welke functie het gebouw moet dienen zodat de plattegrond hierop geoptimaliseerd kon 
worden. Zo had Philips bijvoorbeeld standaardafmetingen voor haar laboratoria, die aan lange 
gangen naast elkaar werden geplaatst. Kolommen, vloerliggers, muren en gevels werden 
hierop aangepast. Omdat zoveel mogelijk standaardelementen werden gebruikt ontstond in 
veel gebouwen de kenmerkende sterke gevelritmiek. 

BASISSTrUCTUrEN
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Philips ELCOMA (Electrical components and materials) een hoofdindustriegroep van Philips 
opende in september 1968 een nieuwe vestiging voor haar commerciele afdeling. Het gebouw 
met de naam “BF” werd gebouwd op complex Beatrixkanaal zuid. Het betrof een primeur 
binnen Nederland op het gebied van kantoorindelingen. De meeste kantoren werden in die 
tijd opgedeelt in lange reeksen van kleine kamers. Voor dit gebouw werd het principe van het 
bureaulandschap toegepast. Dit om de mogelijkheid tot communicatie binnen groepen en 
tussen groepen onderling te vergroten en daarbij een grotere flexibiliteit bij reorganisaties te 
creëren. 

Het gebouw was een van de voorlopers op het gebied van het nieuwe werken. Later 
zouden er nog vele verschillende gedachtegangen gevormd worden over dit soort nieuwe 
kantoorprincipes. Ook voor het ontwerp van de high tech academy, waar communicatie en 
ontmoeting centraal staan, zal het type gebouwindeling zeer van belang zijn.

Over gebouw BAE wordt weinig duidelijk. Het is een kantoorgebouw dat middels loopbruggen 
gekoppeld is aan gebouw BF. Vermoedelijk is het een latere uitbereiding voor de commerciële 
sector van Philips ELCOMA in gebouw BF. Het is in prima staat en wordt momenteel bewoond 
door antikrakers. Dit geld niet voor gebouw BF. Dit is van binnen behoorlijk vervallen en zou 
bovendien astbest bevatten.

GEBOUWEN BF & BAE
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Philipsgebouw BE diende als een laboratoriumgebouw voor halfgeleiders. Het is een van de 
vele laboratoria van Philips en werd gebouw rond 1963. Het is volledig gebouwd volgens 
standaardmaatvoering voor Philipslaboratoria in die tijd. Het is gebouwd op een stramienmaat 
van 3.75 meter in betonskeletbouw. Met een vloer tot vloerhoogte van 4.25 meter heeft het 
zeer grote verdiepingshoogten. De architectuur van het gebouw is puur functionalistisch. 

Hoewel het gebouw niet bepaald uniek is in zijn tijd en evenmin is geprobeerd er een 
architectonisch hoogstandje van te maken, was het toch behoorlijk kenmerkend. Het was 
destijds het hoogste en langste gebouw van complex Beatrixkanaal zuid.  Door de sterke 
gevelsequentie van het gebouw paste het zeer goed tussen de andere gebouwen en het 
strakke stramien van de infrastructuur van het complex. 

Helaas zijn de heldere structuren van het complex verloren gegaan bij het uittreden van Philips 
op industrieterrein de Hurk. Juist de ritmische gevelstructuren van het gebouw, samen met die 
van gebouwen BF en BAE, maken dat het nu nog steeds zeer kenmerkend is op de Hurk

GEBOUW BE
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Het grootste gebouw van het voormalig Philipscomplex op industrieterrein de Hurk was 
functioneel als een laboratorium voor halfgeleiders. Het was daarvoor ruim gedimensioneerd 
met veel ruimte voor installaties. Het langgerekte gebouw is georganiseerd rondom een gang 
over de volledige lengte van het gebouw. Aan beide zijden bevinden zich studeerkamers en 
laboratoria. Ondanks de oorspronkelijke, vrij specifieke functie en de indeling in veel kleine 
ruimten, heeft het gebouw veel potentie voor een toekomstige herbestemming. De volgende 
pagina’s geven inzicht in het gebouw in de huidige situatie.

EEN VOrMALIG LABOrATOrIUMGEBOUW
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In de tijd van de oplevering van dit Gebouw BE was een laboratoriumruimte bij Philips 
gebonden aan standaardmaten. De laboratoriumkamers hadden een afmeting van 7.4 x 10.5 
meter en werden geschakelt aan een lange gang. Iedere verdieping van het gebouw had 12 
van deze ruimten (bovenzijde plattegrond rechts). Aan de andere kant van de gang waren 
studeerkamers gerealiseerd van ongeveer 3.6 x 6.0 meter. In deze kamers was ruimte voor één 
bureau en enkele kasten. 

In de gang, aan de kant van de laboratoria was bovendien ruimte voor verticale 
leidingschachten. Over de hele lengte van het gebouw bevinden deze zich tussen de 
kolommen met een afmeting van ruim 1 x 3 meter. Ze deden dienst voor verticaal transport van 
lucht, gas, water en electra. 

Centraal in het gebouw bevind zich een functionele kern met daarin trappenhuis, drie liften, 
één goederenlift, toiletten, opbergruimte en nog enkele leidingschachten. De kern is tevens de 
belangrijkste stabiele kern voor de constructie van het gebouw. 

Aan beide buitenzijden bevindt zich nog een functionele kern. Hierin is ruimte voor (nood)
trappenhuizen, toiletten en berging. Het hele gebouw, inclusief functionele kernen, 
is gemaatvoerd in stramienen van 3.75 meter. Deze plattegrond herhaalt zich op zes 
verdiepingen, alleen op de bovenste verdieping was het linker deel gereserveerd voor een 
bedrijfskantine. 

BASISPLATTEGrOND
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De typologie van de gevel is een direct gevolg van wat er gebeurd op de plattegrond. Allereerst 
valt de gelaagdheid in verdiepingen op. De plattegrond van iedere verdieping is namelijk 
noemenswaardig gelijk en er is tussen de verdiepingen weinig onderling contact. Dit komt tot 
uiting doordat de verdiepingsvloeren over de gehele lengte van het gebouw door de gevel 
steken en uitlopen in een 800 mm hoge gevelligger.

Vervolgens wordt een verticale vlakverdeling zichtbaar. Dit is een directe vertaling van 
de functionele kernen in de plattegrond. Deze verticale vlakken zorgen voor een goede 
leesbaarheid van het gebouw, doordat de locatie van onder meer de hoofdingang er 
duidelijk door wordt geaccentueerd. De gevels van de gebouwkernen worden hoofdzakelijk 
gematerialiseerd met een baksteen in een lichte gele kleurtint. Bij de trappenhuizen van 
de buitenste kernen zijn smalle betonnen gevelstijlen toegepast. Deze geven blijk aan het 
achterliggende verticale transport. De puien in de gevelkernen zijn gemaakt van stalen 
kozijnen, opgevuld met enkel glas.

Tot slot kenmerkt de gevel zich door de vierkante gevelvlakken, omkaderd door vloerliggers en 
kolommen. Deze vlakken hebben een hoogte èn breedte van 3450 mm. Achter ieder gevelvlak 
bevindt zich één studeerkamer, of achter twee vlakken één laboratorium. Deze vlakken zijn 
overal gelijk met een borstwering van 800 mm hoog en daarboven een gevelpui. Ook hier 
zijn de gevelpuien gemaakt van stalen kozijnen met enkel glas. De betonnen borstwering is 
voorzien van een spouw, maar zonder isolatiemateriaal. Aan de buitenkant is de borstwering 
afgewerkt met blauwe mozaïektegeltjes van ongeveer 20x20 mm.

DE FUNCTIONELE GEVEL
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De doorsnede op de rechter pagina is een dwarsdoorsnede, genomen op drie verschillende 
plekken door het gebouw. Het linker deel is doorsneden over de oostkant van het gebouw 
met de laboratoria.  Deze ruimten zijn steeds twee raampartijen breed en er is totaal geen 
afwisseling in kamergrootte. Op de bovenste verdieping zijn geen scheidingswanden zichtbaar, 
hier zit namelijk de bedrijfskantine. 

De hoofdgebouwkern wordt over dezelfde lijn doorgesneden. De linkerschacht is één van 
de personenliften, de rechterschacht is ten behoeven van leidingen. Daar tussenin zit het 
hoofdtrappenhuis. In het aanzicht in de kern zijn ook grote raampartijen zichtbaar. Dit is de 
enige plek aan de langsgevel waar wordt afgeweken van de standaardmaat van 3450x3450 
millimeter. 

In het midden wordt een doorsnede gemaakt over de gang van het gebouw. In het aanzicht 
zijn de dubbele toegangsdeuren van de laboratoria zichtbaar. De andere vlakken zijn deuren 
met toegang tot de verticale leidingschachten.

In het rechter deel tot slot wordt het gebouw doorgesneden over de studeerkamers. Deze 
ruimten zijn 3.6 x 6.0 meter groot en er zijn er 144 van aanwezig in gebouw BE

LANGSDOOrSNEDE



HErBESTEMMING PHILIPSLAB TOT HIGHTECH ACADEMY   -   LANGSDOOrSNEDE AA´   -   SCHAAL 1:500   -   MATEN IN MM   |   PAGINA 51

ANALYSE GEBOUW BE   -   LANGSDOOrSNEDE

3750 37503750 3750230 230 230

p=0

12750 +p

4000 -p

4250 +p

17000 +p

8500 +p

21250 +p

25500 +p

MV 1800 -p

 Doorsnede AA´

A

A’

1:2000



PAGINA 52

De dwarsdoorsnede van het gebouw is bijna over de hele lengte hetzelfde en ziet er uit zoals 
doorsnede DD’ op de rechter pagina. Doorsnede BB’ en CC’ zijn doorsneden over functionele 
kernen van het gebouw. Doorsnede BB’ snijdt door het (nood)trappenhuis aan de noordzijde 
van het gebouw. Midden in deze doorsnede bevindt zich de gang en één van de verticale 
leidingschachten. 

Doorsnede CC’ maakt inzichtelijk hoe de hoofdkern van gebouw BE werkt. Links in de sneden 
zitten conferentiekamers. Deze zijn ook zes meter diep, maar zijn met 5.4 meter net wat 
breder dan de standaard studeerkamers. Achter deze conferentiekamers zijn de toiletten 
gepositioneerd. rechts in deze snede staat het trappenhuis, de goederenlift en een berging.

Doorsnede DD’ is zoals gezegd de meest karakteristieke doorsnede over het gebouw. Links 
bevinden zich de kleine studeerkamers, rechts de laboratoria en in het midden de lange 
gang met de verticale leidingschachten. Deze schachten komen uit in de kelder waar de 
luchtbehandelingsinstallaties en verschillende andere installaties zich bevinden. Aan de oost- 
en westgevel bevinden zich bovendien op alle verdiepingen horizontale luchtkanalen tegen 
het plafond. Deze vallen weg achter de hoge gevelliggers. Alle kamers zijn afgewerkt met een 
systeemplafond ter hoogte van de onderkant van deze luchtkanalen.

DWArSDOOrSNEDEN
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De ontsluiting van gebouw BE is zeer eenvoudig. Er is maar één ingang voor het hele gebouw. 
Deze bevindt zich op de begane grond in de functionele kern. Om bij deze ingang te komen 
moet eerst een brede trap worden beklommen om het hoogteverschil van 1800 mm met het 
maaiveld te overbruggen. Vanuit de entreehal is het mogelijk om met de trap, één van de drie 
liften, of de goederenlift naar de juiste verdieping te gaan. Vanuit de kern kan de gang naar de 
noord- of zuidvleugel worden gekozen, waaraan alle studeerkamers en laboratoria gelegen zijn.

In de functionele kernen in het noorden en zuiden zijn twee secundaire trappenhuizen 
opgenomen, met ieder vanuit de begane grond nog een in- / uitgang. Vermoedelijk werden 
deze voornamelijk gebruikt als nooddeuren.

Aan de oostgevel van het gebouw is er een lange hellingbaan naar de kelder. Daar bevindt zich 
de goedereningang van het gebouw, dicht bij de goederenlift.  

ONTSLUITING
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De constructie van gebouw BE is totaal aangepast op de gewenste maten voor de 
studeerkamers en de laboratoriaruimten. De kolommen van de betonskeletbouwconstructie 
zijn niet vierkant uitgevoerd, maar langwerpig, zodat de kolommen zoveel mogelijk 
samenvallen met de binnenwanden. Deze Kolommen van respectievelijk 300x1100 mm en 
300 x1250 mm zijn kleine stabiele schijven en dragen daardoor bij aan de stabiliteit van het 
gebouw. Daarnaast is er ook voorzien in een stabiele hoofdkern. De drie personenliften, de 
goederenlift en een aantal leidingschachten vormen tezamen de basis van de constructie voor 
het hele gebouw. Ook de trappenhuizen aan beide uiteinden zijn uitgevoerd als betonnen 
schijven en werken mee in de stabiliteit. 

In de constructieve dwarsdoorsnede is te zien dat de betonnen vloeren overspannen over de 
dwarsrichting van het gebouw. Ze zijn gestort als één geheel met de betonnen vloerliggers 
welke over de lengte van het gebouw liggen tussen de stabiele kernen. De vloeren hebben 
doorgaans een dikte van 300 mm, bij de studeerkamers is dat teruggebracht tot 200 mm. De 
gevelliggers zijn 800 mm hoog inclusief vloerpakket, de overige liggers zijn 700 mm inclusief 
vloer. 

Hoewel gebouw BE nooit is neergezet vanuit de gedachte om flexibel te zijn naar de toekomst, 
zorgt de betonskeletconstructie voor de nodige flexibiliteit. Behalve bij de stabiele kernen 
heeft geen enkele binnenwand een constructieve functie. Zelfs de bakstenen wandjes in de 
buitengevel zouden verwijderd mogen worden. Dit zorgt voor veel vrijheid ten aanzien van 
het ontwerp voor de toekomstige functie. Met een vloer tot vloerhoogte van 4250 mm zijn de 
ruimten bovendien bijzonder hoog.

CONSTrUCTIE
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Wat betreft warmte-isolatie is het voormalig laboratoriumgebouw zo lek als een mandje. 
Met enkel glas in stalen kozijnen, een ongeïsoleerde borstwering en doorlopende betonnen 
gevelliggers vind de warmte in de huidige situatie eenvoudig zijn weg naar buiten. Bij 
herbestemming moet hier absoluut iets aan gedaan worden. Helaas zal het naïsoleren van de 
borstwering en het toepassen van isolatieglas in nieuwe isolerende kozijnen leiden tot enorme 
koudebrugproblemen bij de betonnen vloerliggers. 

Dit betekend dat deze liggers ofwel van binnen, of van buiten ingepakt moeten worden. Van 
buiten uit isoleren zou een zeer grote impact hebben op de verschijning van het gebouw, maar 
ook van binnenuit isoleren brengt veel vragen met zich mee. Hoe gaat dat er bijvoorbeeld 
uitzien bij de aansluiting van het kozijn met de gevelligger en wat betekend het voor het 
interieur van het gebouw. 

BOUWFYSICA
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Het laboratoriumgebouw van Philips was in principe alleen bedoeld voor eigen werknemers. 
Deze kwamen naar het gebouw toe, gingen naar hun werkplek en gingen aan het eind van de 
dag weer naar huis. Voor anderen was het niet toegankelijk en dat wordt ook duidelijk aan de 
uitstraling van het gebouw

Het gebouw heeft een vrij strak gevelvlak met maar één ingang. Omdat voor deze entree eerst 
een trap van 1 meter 80 beklommen moet worden is de barrière om naar binnen te lopen vrij 
groot. Hoewel de gevel voor een zeer groot deel bestaat uit glas, is er bijna geen mogelijkheid 
om naar binnen te kijken. Ook dit komt doordat de begane grond een halve verdieping boven 
het maaiveld uitsteekt. Vanuit de buitenruimte gezien zit er precies op ooghoogte de 800 
mm hoge gevelligger, met daarboven nog de borstwering. (zie foto) Een belangrijk aspect 
bij de herbestemming tot high tech academy zal zijn de toegankelijkheid van het gebouw te 
vergroten.

TOEGANKELIJKHEID
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De high tech academy heeft tot doel om industrie en onderwijs dichter bij elkaar te laten 
komen. Dit kan gebeuren op een aantal niveaus. Zo zijn er de hoogopgeleide studenten 
welke nauw met de industrie zouden kunnen samenwerken aan productinnovaties. 
Afstuderende studenten aan hogescholen en universiteiten zouden hun onderzoek voor hun 
afstudeerproject kunnen doen in samenwerking met een bedrijf om zo de kennis van beide 
partijen te vergroten. Het voormalig Philipslaboratorium leent zich ideaal hiervoor. Door de 
grote flexibiliteit in vloerindeling en op het gebied van installaties, kunnen opnieuw labs 
gemaakt worden die voldoen aan de huidige eisen. 

Gebouw BAE heeft grote en hoge ruimten. Het is een goede ruimte voor een samenwerking 
tussen bedrijven en technische studenten aan middelbare scholen en mbo instellingen. Vanuit 
dit gebouw kan technisch onderwijs gegeven worden en staan de studenten dichtbij de 
industrie van hun vakgebied. Studie en praktijk staan dicht bij elkaar en het is de ideale locatie 
voor studenten om een stageplaats te vinden. Hoger en lager opgeleide studenten staan dicht 
bij elkaar.  Studenten in gebouw BAE zorgen voor de productie van de innovaties van de hoger 
opgeleide studenten uit gebouw BE.

Het doel van de campus is het initiëren van een thema in het gebiedsfragment van de Hurk. 
Hiervoor moeten de activiteiten binnen de academy zich naar buiten toe profileren. De campus 
is voor iedereen toegankelijk en wordt een zichtbaar onderdeel van Brainport Avenue. Op de 
locatie van gebouw BF moet een expositie komen van het werk van de studenten in de overige 
gebouwen. Het gebouw zal ook worden ingezet voor conferenties, beurzen, open dagen en 
andere publiekstrekkers. 

PrOGrAMMA



HErBESTEMMING PHILIPSLAB TOT HIGHTECH ACADEMY   -   PrOGrAMMAKAArT HIGHTECH ACADEMY   -   SCHAAL 1:2000   -   MATEN IN MM   |   PAGINA 65

P
oot van M

etz

A
2 - E25

P
oot van M

etz

A
2 - E25

CAMPUSONTWErP   -   PrOGrAMMA

Productie

Expositie

Innovatie



PAGINA 66

Zoals reeds gesteld in het hoofdstuk ‘De kracht van de campus’, is de campusomgeving 
een goede locatie voor het faciliteren van een eerste ontmoeting. Om de 
ontmoetingsmogelijkheden tussen studenten en industrie te vergroten op de high tech 
academy moet een aangename campus gecreëerd worden die aansluit bij de gebouwen en de 
omgeving. 

De aansluiting tussen campus en gebouw is een probleem omdat er letterlijke een 
hoogteverschil bestaat tussen gebouw BE en het maaiveld. Dit maakt het gebouw erg 
ontoegankelijk. Om deze barrière te overbruggen is een half verhoogd maaiveld ontworpen 
dat een overgang biedt tussen de gebouwen BF, BAE en BE. 

Om deze aansluiting verder te optimaliseren moet gedacht worden aan een aantal aspecten, 
zoals de eenheid tussen campus en gebouw, de wijze van toevoer van mensen en goederen 
en de verschillende verkeersstromen over de campus. De volgende pagina’s laten zien hoe 
hiermee wordt omgegaan en geven een beeld van het uiteindelijke ontwerp.

ONTMOETING NAAr EEN HOGEr NIVEAU
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Om de campusruimte zo aangenaam mogelijk te maken, moeten de verschillende 
verkeersstromen een duidelijke eigen plek hebben en moeten ze zoveel mogelijk van elkaar 
gescheiden blijven. Bij voorkeur is de hele campus voetgangerszone zodat de bezoekers 
gelijkwaardig zijn en er rust is voor een ongestoorde lunch of werkvergadering op een 
bankje. Omdat het maaiveld half verhoogd gaat worden, is daaronder ruimte voor een half 
verdiept parkeerdek. Op deze manier wordt op eigen terrein voorzien in ruim voldoende 
parkeergelegenheid, maar blijven de auto’s vanuit het campusterrein nagenoeg onzichtbaar. 

De zone rondom de campus is bedoeld voor aan- en afvoer van goederen. Deze zone dient 
als bufferzone voor de industrie op de Hurk en is zodoende ongeschikt als campusterrein. 
Door de directe verbinding met de achterliggende industrie is het wel een prima plek voor 
goederentransport. 

Op het half verhoogde maaiveld is nu alle ruimte voor voetgangersbewegingen tussen de drie 
gebouwen en daarmee voor de gewenste ontmoetingen.

VErKEErSSTrOMEN CAMPUS
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Omdat de ontmoeting al op de campus begint, en het vooral ook de bedoeling is dat de 
gebruikers van de verschillende gebouwen elkaar kunnen ontmoeten, is er geen directe 
ingang vanaf de parkeergarage naar de gebouwen. Alle verkeer, voetgangers, fietsers en 
automobilisten beginnen en eindigen hun bezoek aan de high tech academy in de openbare 
campusruimte. Vanuit het parkeerdek zijn er drie stijgpunten naar het halfverhoogde maaiveld. 
Van daaruit zijn alle afzonderlijke gebouwen bereikbaar. 

Het parkeerdek is geen donker afgesloten ruimte. Aan de bovenkant zijn regelmatig sparingen 
gemaakt van waaruit licht en lucht de parkeerkelder kan betreden. Door de sparingen steken 
regelmatig hoge bomen boven het maaiveld uit. Deze staan geworteld in de aarde, zodat het 
grote campusterrein geen kale vlakte wordt. Ook aan de zijkanten is de kelder alleen afgesloten 
door horizontale houten balken, waardoor visueel contact ook daar mogelijk is. 

Verder is het campusterrein ingericht met houten meubelelementen die grote plantenbakken 
combineren met zitbankjes. Binnen het strak aan stramienen vormgegeven verhoogde 
maaiveld, zorgen deze meubelelementen tevens voor een speelse afwisseling. 

ONTMOETING OP DE CAMPUS
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Zo als gesteld in het hoofdstuk ´de kracht van de campus´ is de eenheid tussen de gebouwen 
een belangrijk wapen van de campus om verbintenis te creëren. Hiervoor is ook een soort 
van eenheid tussen gebouwen en openbare ruimte van belang. De isometriën op de pagina 
hiernaast laten zien hoe dit in  het campusontwerp is meegenomen. 

Eerder bleek al dat de gebouwen een verbintenis vertonen door hun functionele, industriële 
karakter met sterke gevelrepetities. Deze sterke ritmes zijn doorgezet in het campusontwerp. 
De linker isometrie laat zien dat het ontwerp van het verhoogde maaiveld is gebaseerd op 
de stramienlijnen van gebouw BE. De voet van de helft van de kolommen loopt door in de 
stalen liggers waarop de prefab betonnen vloerplaten liggen. De ruimte tussen twee van die 
liggers is 7.5 meter, hierdoor passen er precies 3 auto’s tussen de twee kolommen die de liggers 
ondersteunen. Alle vloersparingen vallen precies tussen twee liggers.

De rechter isometrie laat zien hoe de horizontale raampartijen van de gebouwen BAE en 
BF weerspiegelen in het campusontwerp. De langwerpige stroken zijn terug te vinden in 
de vloersparingen, maar ook in de optreden naar het verhoogde maaiveld en in de houten 
meubelelementen. 

EENHEID IN CAMPUS EN GEBOUW
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Uit deze doorsnede blijkt duidelijk de maatvoering van de campus. Zoals gesteld is de 
maatvoering in de langsrichting (loodrecht op de doorsnede op de rechter pagina) gebaseerd 
op stramienen van 3750 mm. In de dwarsrichting is een stramien van 4100 mm gekozen. Deze 
maat is gebaseerd op de eisen aan afmetingen voor parkeergarages en de wens tot allemaal 
gelijke en langwerpige vloerplaten voor het verhoogde maaiveld. De parkeerplaatsen zijn 
vijf meter diep en de kolom op 4100 mm staat zo niet in de draaicirkel van de auto.  Voor de 
rijbaan blijft 6400 mm over. Dit is ruim de boven 6000 mm die vereist is voor een rijbaan in twee 
richtingen. 

Voor optimale aansluiting bij gebouw BE is de bovenkant van het verhoogde maaiveld 
maatgevoerd op 1800 mm boven het maaiveld. Vanwege de opgangen naar het verhoogde 
maaiveld ligt de onderkant van het parkeerdek incidenteel niet meer dan 700 mm boven het 
maaiveld. In zijn geheel ligt de parkeerkelder daarom 1400 mm verdiept in de grond. Hierdoor 
is een vrije hoogte van 2100 mm gegarandeerd. Deze minimale hoogte komt alleen voor 
op een aantal parkeerplaatsen, nooit ter hoogte van de rijbaan. Het overgrote deel van de 
parkeergarage heeft hierdoor een vrije hoogte van 2900 mm.

MAATVOErING IN DWArSDOOrSNEDE
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Het industriële karakter van het verhoogde maaiveld wordt versterkt door een ruwe 
materialisatie. De draagconstructie wordt uitgevoerd in zware balken van cortenstaal, dat na 
verloop van tijd een verroest uiterlijk zal krijgen. Hierop worden prefab betonnen vloerplaten 
gelegd met een afmeting van 2100 x 7200 mm, compleet met bevestiging voor hijsogen en 
mogelijke beschadigingen. Aan de kopse kanten worden vloervelden afgewerkt met UNP’s van 
hetzelfde materiaal, met de open zijde naar binnen gericht.  

Een architectonische eenheid ontstaat doordat binnen het gebouw op dezelfde manier UNP-
ligger worden ingezet ter afronding van vloervelden. Daar dan wel uit thermisch verzinkt staal 
en met een fijnere detaillering om onderscheid tussen campusontwerp en gebouwingreep 
duidelijk te houden. Meer hierover in de volgende hoofdstukken. 

De trappen, de schotten aan de zijkanten van het verhoogde maaiveld, maar ook de 
meubelelementen worden gemaakt uit lange planken van robina-hout. Het is van zichzelf zeer 
duurzaam (klasse 1-2), onderhoudsvrij en behoorlijk sterk. Het heeft een mooie lichte kleur die 
goed contrasteert tegen het donkere cortenstaal en betonnen vloerelementen. 

Als balustrades worden enerzijds grote plantenbakken gebruikt, vervaardigd uit platen 
cortenstaal. Daarnaast worden ook verticale kokerprofielen (40 x 40 mm) van cortenstaal 
gebruikt als balustrade bij vloersparingen en trappen. Deze ‘sprieten’ vormen een minimale 
belemmering in het zicht over het campusterrein. Ze zijn van boven afgedicht en zijn ontdaan 
van scherpe randen. 

MATErIALISATIE
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Hiernaast is een visualisatie gegeven van het campusontwerp. Doordat terrassen op een 
speelse wijze op verschillende hoogten zijn toegevoegd  aan het verhoogde maaiveld, ontstaan 
een geleidelijke overgang tussen gebouwen BF, BAE en BE. Daar waar het maaiveld niet is 
verhoogd is zoveel mogelijk gras en ander groen toegepast. Maar ook het verhoogde maaiveld 
is zeer groen door grote bomen die door het dek heen steken en kleine bomen en struiken in 
de vele plantenbakken. 

Door de toepassing van beton, staal en hout, door de hoogteverschillen, vloersparingen, 
balustrades en door het gebruik van groen en meubelelementen is alles behalve een saai 
betonnen vloerdek ontstaan. Toch is het geheel overzichtelijk en is snel duidelijk hoe de routing 
richting gebouwen en parkeergarage werkt. De openbare ruimte is in evenwicht met de 
omliggende gebouwen, het industrieel karakter is bewaard gebleven en er is ruimschoots de 
gelegenheid tot ontmoeting gecreëerd.

VISUALISATIE
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TUSSEN CAMPUS EN OMGEVING
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DE FUNCTIE VAN DE GEVEL Op de campus bevinden zich drie gebouwen. Allereerst hebben deze gebouwen natuurlijk 
tot doel een onderkomen te bieden voor het gestelde programma. Maar daarnaast hebben 
ze meerdere functies. De gebouwen en hun gevels vormen namelijk de overgang tussen de 
campuszone en de industrie.

Voorheen waren de oost- en westgevel gelijk aan elkaar. Het gebouw had aan beide zijden een 
gelijke uitstraling. Midden op de grote Philipscampus pastte dit prima omdat het hele gebied 
een gelijkwaardig karakter had. Gebouw BE was binnen de campus overal waarneembaar 
en functioneerde als een landmark. De hele situatie verandert nu het niet meer midden op 
de campus staat, maar aan de rand van de kleinere campus. Aan de westkant moet de gevel 
communiceren met de campus, aan de oostkant is het de buitenkant van de campus. Hier moet 
de gevel juist dienen als barrière tegen overlast van het industrieterrein. 
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Om de toegankelijkheid van gebouw BE aan de campuszijde te vergroten wordt in het 
campusontwerp het hoogteverschil tussen begane grond en maaiveld opgeheven door middel 
van een verhoogd maaiveld. Dit vormt een aardig begin, maar dan nog is het gebouw behoorlijk 
gesloten. De gevel is ruim 112 meter lang en meer dan 27 meter hoog. Dit enorme gevelvlak 
vormt een enorme muur die weinig blijk van toegankelijkheid uitstraalt. Voor de high tech 
academy is deze toegankelijkheid zeer van belang en zou de gebouwschil moeten dienen als 
overgangszone tussen campus en gebouw.

Het vernieuwde gevelontwerp speelt hierop in met een aantal doorbrekingen van de 
gebouwschil. De toegang van het gebouw wordt binnen de originele gevelcontour geplaatst. 
Op deze manier wordt de buitenruimte ogenschijnlijk doorgezet binnen de kaders van het 
gebouw. De overgangszone die hierdoor ontstaat geeft het gebouw een opener karakter. 

Andersom zorgt de toevoeging van een aantal uit de gevel stekende doosjes ervoor dat het 
gebouw zich uitbreidt in de campusruimte. Hierdoor wordt vanuit de campus zichtbaar wat er 
binnen het gebouw gebeurd en wordt het gevoel van contact tussen binnen en buiten vergroot. 

Op de bovenste verdieping wordt nogmaals de buitenruimte binnen de contouren van het 
gebouw gehaald. Op de plaats van de vroegere bedrijfskantine wordt opnieuw een restaurant/
kantine geplaatst. Deze krijgt een eigen terras in de buitenruimte, vormgegeven als dakterras. 

De interactie tussen binnen en buiten beperkt zich op deze manier niet tot de gebouwplint, 
maar is mogelijk over de hele hoogte van het gebouw. Deze ‘verticale plint’ zorgt voor een 
enorme verbetering van de toegankelijkheid van het gebouw. 

DE GEBOUWSCHIL ALS OVErGANGSZONE
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De visualisatie hiernaast laat zien dat het perforeren van het gevelvlak de toegankelijkheid van 
het gebouw vergroot. Daar waar het gevelvlak naar binnen toe wordt getrokken, wordt zoveel 
mogelijk van de constructie bewaard. Hierdoor wordt geen inbreuk gedaan op de industriële 
gevelstructuur. De nieuwe, terugliggende gevel krijgt een eigen architectuur die duidelijk 
zichtbaar mag zijn, maar zich terughoudend opstelt ten opzichte van de oorspronkelijke 
structuur van het gebouw. 

Hetzelfde geldt voor de geveldoosjes. De doosjes die het gebouwinterieur naar buiten 
drukken zijn zeer transparant voor een optimale interactie tussen binnen en buiten. De 
gevelperforaties zijn eigentijds vormgegeven in dezelfde architectuur als bij de nieuwe ingang. 
Door een subtiele detaillering is de constructie ervan minimaal aanwezig. Er is geen sprake van 
concurrentie tussen het oorspronkelijke gebouw en de nieuwe gevelelementen omdat deze 
zich niet mengen in de duidelijke gevelstructuur. 

HET DOOrBrOKEN GEVELVLAK
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Aan de oostgevel van gebouw BE is alleen een visuele relatie met de omgeving gewenst voor 
een gevoel van verbondenheid met de industrie. In tegenstelling tot de westgevel is zo min 
mogelijk interactie gewenst. De gevel moet de overlast van industrieterrein de Hurk zoveel 
mogelijk beperken. De oostgevel wordt daarom vormgegeven als een bufferzone tussen aan 
de ene kant de campusruimte met het onderwijsgebouw en aan de andere kant de actieve 
industrie. 

Om deze buffer te realiseren wordt een dubbele huidfaçade gemaakt. De oude gevel wordt 
volledig behouden. Deze past bij het industriële karakter en functioneert prima als eerste 
scherm tegen regen, wind en overlast van de Hurk. Daarachter wordt een tweede gevel 
geplaatst die voldoet aan de huidige eisen op het gebied van warmte- en geluidsisolatie. De 
twee gevels inclusief de ruimte ertussen vormen tezamen een goede buffer, zodat zelfs voor 
een onderwijsgebouw goede omstandigheden gegarandeerd zijn. 

GEBOUWSCHIL ALS BArrIÈrE
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De visualisatie hiernaast geeft een impressie van de tweede huidfaçade als buffer tegen 
overlast. In deze zone blijft het gebouw zichtbaar in haar oorspronkelijke staat. Omdat het 
geen verblijfsgebied is, hoeft deze zone niet te voldoen aan hoge isolatie-eisen. De vloeren en 
kolommen hoeven er niet geïsoleerd te worden en de bestaande stalen kozijnen met enkel glas 
kunnen blijven bestaan als buitenste gebouwschil. 

De tweede gevel is wel conform de huidige eisen en isoleert het gebouw van binnenuit. Het is 
een glazen pui, van vloer tot plafond zodat het visueel contact met buiten onverminderd blijft 
en ook de lichtinval zo min mogelijk gehinderd wordt. 

BUFFErZONE TEGEN OVErLAST
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GEBOUWINGrEEP
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Bij het ontwerp voor de herbestemming van gebouw BE worden drie verschillende 
gebouwdelen bekeken met ieder zijn eigen specifieke programma.

Allereerst is er de plint van het gebouw. Dit is de plek waar de relatie tussen openbare 
campusruimte en het gebouw het grootste is. In deze plint (groen in de illustratie) worden 
hoofdzakelijk gedeelde voorzieningen opgenomen zoals een auditorium, collegezalen, 
bibliotheek en cleanrooms. 

De gebouwkernen (grijs) vormen de functionele kernen van het gebouw. Behalve 
trappenhuizen en liften bevinden zich in deze kernen toiletten, printers, kopieermachines en 
dergelijke faciliteiten.

Tot slot is er de blauw gekleurde hoofdmassa van het gebouw. Dit is de ruimte waar de 
industrie zich vestigt en waar studentenwerkplekken worden gerealiseerd. 

GEBOUWINDELING
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Naast de indeling in plint, kernen en hoofdmassa, wordt er ook onderscheid gemaakt tussen 
oost- en westkant. Oftewel, industriekant en campuskant. De gebouwhelft aan de kant van de 
industrie fungeert als bufferzone tegen de overlast van de industrie, terwijl aan de campuskant 
de gebouwmassa een open relatie aangaat met buitenruimte van de campus. Dit onderscheid 
wordt zichtbaar door het type programma, maar ook door een verschil in indeling van de 
ruimte. Zelfs het installatieprincipe houdt rekening met deze tweedeling van het gebouw. 

De volgende bladzijden gaan verder in op deze indelingen en maken inzichtelijk wat 
de gebouwingreep veranderd aan het programma, de routing de doorsneden en de 
plattegronden van het gebouw. 

GEBOUWINDELING
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In de plint van het gebouw bevinden zich zoals gezegd een aantal basisfuncties voor het 
innovatielab van de high tech academy. De plattegrond geeft een indicatie van het programma 
van de plint en is voor het overzicht van zoveel mogelijk details ontdaan. 

Links van de hoofdkern bevinden zich de basisfaciliteiten die zich met name richten op het 
onderwijs. Dit zijn een auditorium met koffiecorner, een semi-buitenruimte die inzetbaar is als 
buitenkantine en een aantal collegezalen. 

rechts van de hoofdkern richten de basisfaciliteiten zich meer naar de industrie. Er bevinden 
zich cleanrooms, een technische werkplaats  en een bibliotheek. 

PrOGrAMMA PLINT
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De gebouwkernen zijn de functionele uitgangsbasissen voor het hele gebouw. Ze zorgen voor 
de leesbaarheid van het gebouw, omdat ze ook in het nieuwe ontwerp duidelijk herkenbaar 
zijn in de gevel. De kernen bevatten de verticale ontsluiting van het gebouw. van daar uit 
is iedere ruimte in het gebouw gemakkelijk bereikbaar. In de hoofdkern bevindt zich een 
trappenhuis, drie personenliften en één goederenlift. De twee secundaire gebouwkernen aan 
beide uiteinden van het gebouw bevatten ieder een trappenhuis. 

Behalve voor het verticale personen- en goederentransport is er in de gebouwkernen ruimte 
voor leidingschachten en bergruimte. Specifiek in de hoofdkern is ook ruimte gereserveerd 
voor allerlei gedeelde faciliteiten, zoals kopieermachines, printers en andere netwerkfaciliteiten.

Tot slot beschikt iedere functionele kern over toiletruimten voor zowel mannen als vrouwen. In 
de hoofdkern valt deze net buiten de originele gebouwgevel. Dit in verband met gebrek aan 
ruimte, maar vooral ook om het representatieve karakter van de hoofdkern niet in de weg te 
staan. 

PrOGrAMMA GEBOUWKErNEN
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Op iedere verdieping van de hoofdgebouwmassa is het programma ongeveer gelijk.  
Aan de buitenkant van de campus, waar het gebouw direct in verbinding staat met het actieve 
industrieterrein wordt allereerst een bufferzone gerealiseerd om overlast van de industrie 
tegen te gaan. Daar tegenaan, aan de oostkant van het gebouw bevinden zich eerst de 
bedrijfsruimten. Deze zijn zeer industrieel van opzet en zullen de minste overlast ondervinden 
van de industrie. Binnen de bedrijfsruimte kunnen verschillende typen voorkomen. Denk 
hierbij voornamelijk aan laboratoriaruimten, kleine mechanische werkplekken, maar ook 
kantoorruimten en computerwerkplekken

Aan de andere kant van de gangzone is ruimte voor de studenten gereserveerd. Hier bevinden 
zich studeerlandschappen en individuele studeerplekken. Daarnaast is het de ruimte die 
bedoeld is voor de ontmoeting tussen industrie en student. Hiervoor bevinden zich in deze 
zone lounchplekken, vergader- en lunchtafels en koffiemachines. 

Waar de gang het gebouw vroeger in tweeën verdeelde, is deze nu nauw verbonden met de 
onderwijszone van het gebouw. Aan deze kant van het gebouw bestaat geen indeling meer in 
kleine kamers. De indeling ervan wordt zoveel mogelijk met meubilair gerealiseerd.

PrOGrAMMA HOOFDGEBOUWMASSA
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De hoofdontsluiting en routing van het gebouw blijven gelijk aan hoe deze is in de bestaande 
situatie. De hoofdingang ligt nu weliswaar wat verdiept in het gebouw, nog altijd is dit in de 
hoofdkern van het gebouw. Verticaal transport vind plaats in deze gebouwkernen en alle 
ruimten in het gebouw zijn bereikbaar via de lange centrale gang door het gebouw. 

De incidentele bezoeker krijgt bij de receptie uitleg waar hij in het gebouw moet zijn. De 
eenvoudige structuur zorgt ervoor dat een onbekende de weg altijd gemakkelijk kan vinden. 

De toevoeging van de tweede huidfaçade aan de oostkant van het gebouw levert een extra 
ontsluitingsroute van de laboratoria op. In principe is deze alleen bedoeld als nooduitgang, niet 
als toegang.

HOOFDONTSLUITING
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De hoofdontsluitingsroute door het gebouw is het enige dat herinnert aan de saaie lange 
gangen door het gebouw. Aan de campuskant van het gebouw is namelijk de indeling in 
kleine ruimten totaal verdwenen. Omdat deze ruimte is bedoeld voor ontmoeting is het zicht 
binnen deze zone zo groot mogelijk. De studeerplekken die er gerealiseerd worden, zijn alleen 
meubilair ingericht en individuele werkplekken worden vormgegeven als cubicals. rondom de 
bureau’s staan schotten voor privacy, daarboven is altijd zicht mogelijk over de hele verdieping.

De gang gaat ongehinderd over in de aanliggende ontmoetingszone. Tijdens een wandeling 
over de gang zijn aan één kant allemaal deuren naar bedrijfsruimten. Aan de andere kant 
worden studeerplekken afgewisseld met vergadertafels, koffiecorners en loungehoeken. De 
ruimte manifesteert zich als een verbijzondering van de gang. 

DE VErBIJZONDErING VAN DE GANG
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Het contact in de ontmoetingszone aan de campuskant gaat verder dan vrije zichtvelden 
over één verdieping van het gebouw. Om het gebouw meer ruimtelijkheid te geven zijn 
op verschillende plaatsen vides gecreëerd. In deze vides worden op split-level niveau 
nieuwe vloervelden geplaatst. Middels een stelsel van brede trappen (1600mm) worden de 
verdiepingen met elkaar verbonden. De verhoogde vloervelden die worden geïntroduceerd 
zullen worden ingezet als middel om de ontmoetingskansen te vergroten. Op de vloeren 
worden bijvoorbeeld lunch en vergadertafels geplaatst. Vanuit een groot deel van het gebouw 
is het zicht hierop goed, waardoor men op de hoogte is van elkaars aanwezigheid

Het secundaire stelsel van trappen dat hiermee is ontstaan zal door de dagelijkse gebruiker 
van het gebouw worden ingezet als snelle route naar de werkplek of naar een collega verderop 
in het gebouw. Hierdoor is iedereen voortdurend zichtbaar tijdens verplaatsingen door het 
gebouw, waardoor het gemakkelijk wordt iemand aan te spreken.

DE DAGELIJKSE GEBrUIKEr 
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De vides worden trapsgewijs in het gebouw aangebracht. Direct vanuit de eerste verdieping is 
het mogelijk een groot gedeelte van het gebouw te overzien. Vides worden altijd aangebracht 
tussen de bestaande kolommen in en volgen de strakke stramienen van het gebouw. De 
nieuwe split-level vloervelden worden vormgegeven als vloerschijven. Ook zij maken gebruik 
van de bestaande kolommenstructuur. Op deze manier vormen zij zo minimaal mogelijk een 
zichtsbelemmering in het gebouw. 

De gevel van gebouw BE kent na de gebouwingreep twee gevelperperforatie naar binnen 
toe. Dit zijn de plekken waar de openbare campusruimte het gebouw binnentreedt. Op één 
plek gebeurd dit letterlijk, namelijk op de begane grond bij de ingang. De tweede is puur 
visueel omdat het een buitenterras betreft op de bovenste verdieping. De structuur van vides 
en vloervelden is het verbindende element tussen deze buitenruimten. Van buitenuit wordt 
deze structuur zichtbaar in de gevel door geveldoosjes die het patroon van het secundaire 
trappenstelsel volgen.  

EEN VErBINDEND ELEMENT
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Het gebouw is aan de westgevel zeer open van structuur. Er wordt geen verlaagd plafond 
toegepast om de ruimtelijke beleving te optimaliseren. Dit zorgt ervoor dat de oude vloeren en 
liggers volledig zichtbaar worden. De vides, nieuwe vloervelden, trappen en balustrades passen 
in het strakke stramien van het oorspronkelijke gebouw. De balustrades zijn gemaakt van 
momentvast bevestigd, gelaagd glas. Dit om grote transparantie van de ruimten te behouden 
en de verticaliteit van de nieuwe vloerschijven niet teniet te doen.  
 
Aan de westgevel worden tegen het plafond elementen bevestigd tot 1.20 meter van de 
muur. Primair dienen deze elementen als binnenisolatie van de gevel. Ze zijn voorzien van 
geluidabsorberende beplating en worden voorzien van spots ter verlichting van de ruimte..
Ook vanuit de gangzone wordt verlichting aangebracht, maar de primaire verlichting van de 
werkplekken wordt verwerkt in het meubilair. hierdoor blijft het plafond tussen gevel en gang 
vrij van iedere vorm van installaties. 

LANGSDOOrSNEDE WEST
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LANGSDOOrSNEDE OOST Aan de oostkant waar de industriële bedrijven zich vestigen wordt wel een verdeling gemaakt 
in bouwkundige ruimten. Een verlaagd plafond biedt ruimte voor installaties en verlichting. 
Ondanks de ruime maat boven het verlaagd plafond blijft een vrije hoogte van 3250 mm over.
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Het fragment van de langsdoorsnede over de campuskant van het gebouw geeft een impressie 
van de enorme ruimtelijkheid van deze gebouwzone. Ook ter plaatse van de split-level vloeren 
is voldoende vrije hoogte over voor een aangename beleving van de ruimte. De silhouetten 
van een aantal personen in de doorsnede geven een indruk van de hoogte van de ruimte, maar 
ook van de mogelijheid die de gebruikers hebben om te zien wat er gebeurd op de andere 
verdiepingen.

rUIMTELIJKE BELEVING
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Deze doorsnede laat duidelijk het verschil zien tussen de oost- en westkant van het gebouw. De 
genoemde bedrijfsruimten in het westen van het gebouw zijn kamers met scheidingsmuren, 
een verlaagd plafond op 3250 mm hoogte en worden van de gevel gescheiden door een 
tweede gevel op een afstand van 1200 mm van de originele gevel. Deze tweede gevel is een 
volledig glazen pui waardoor visueel contact met de omgeving mogelijk blijft, terwijl de 
tussengelegen ruimte functioneert als bufferzone tegen overlast van de industrie van de Hurk. 

In de westelijke gebouwhelft ontbreekt deze ruimteverdeling. Vides zorgen voor grote open 
ruimtes. Installaties zijn aangebracht in de gevelelementen aan de gevel en in de gangzone. 
Balustrades zijn volledig van glas en een verdere ruimtelijke verdeling wordt alleen gecreëerd 
door meubilair. Dit alles om de ruimtelijke beleving van deze gebouwzone te benadrukken en 
zoveel mogelijk van de oorspronkelijke gebouwstructuren te laten zien. 

DWArSDOOrSNEDE



HErBESTEMMING PHILIPSLAB TOT HIGHTECH ACADEMY   -   DWArSDOOrSNEDE CC’   -   SCHAAL 1:200   -   MATEN IN MM   |   PAGINA 119

GEBOUWINGrEEP   -   DWArSDOOrSNEDE

El
ec

tr
a

Verwarmingselement 
natuurlijke ventilatie-
toevoer

R
ad

ia
to

r m
et

 lo
ka

le
 re

g
el

in
g

El
ec

tr
a

Verwarmingselement 
natuurlijke ventilatie-
toevoer

R
ad

ia
to

r m
et

 lo
ka

le
 re

g
el

in
g

C’

C
1:2000

p=0

12750 +p

4000 -p

4250 +p

17000 +p

8500 +p

21250 +p

25500 +p

mv 1800 - p



PAGINA 120

Deze doorsnede is gelijk aan die op de vorige bladzijde met als verschil dat hier een verticale 
leidingschacht zichtbaar is in het middengebied van het gebouw. Deze schachten maken deel 
uit van het bestaande gebouw. Tezamen met de horizontale kanalen in de gangzone zijn deze 
schachten essentieel om de ruimte aan de campuszijde van het gebouw vrij te houden van 
installaties. 

DWArSDOOrSNEDE MET LEIDINGSCHACHT
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Opnieuw een doorsnedefragment van de westzijde van het gebied, ditmaal uit 
dwarsdoorsnede CC’. Deze doorsnede geeft een impressie van de ruimtelijkheid en 
maatvoering van de ruimte.  Duidelijk wordt de verbetering van de gang ten opzichte van die 
in het bestaande gebouw. De gang wordt veel minder benauwend doordat het vanuit de gang 
mogelijk is om door de volledige langsgevel naar buiten te kijken. Incidenteel zorgen vides 
ervoor dat het ook mogelijk is om te zien wat er een verdieping hoger of lager gebeurd. 

rUIMTELIJKE BELEVING (2)
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Vanaf deze bladzijde volgen de plattegronden van alle verdiepingen van het gebouw. 
De begane grond heeft directe aansluiting op het verhoogde maaiveld. Ter hoogte van de 
hoofdingang is de gevel geplaatst binnen de hoofdcontour van het gebouw. Hierdoor ontstaat 
een overgangszone tussen binnen en buiten waar de openbare ruimte als het ware binnen het 
gebouw wordt gehaald.

De begane grond wordt gebruikt voor basisfaciliteiten zoals omschreven in: gebouwingreep 
programma plint.

Groen:      buitenruimte
rood:      trappenhuis
Geel:      (goederen)lift
Grijs:      toiletten D/H
Lichtgrijs:    verticale leidingschacht
Paars:      aanzicht vide

PLATTEGrOND BG
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De split-level vloervelden die worden geïntroduceerd zijn schijven van twee stramienvlakken. 
Alleen tussen de begane grond en de eerste verdieping wordt een afmeting van één 
stramienveld gebruikt. Drie schijven met gelijke tussenmaten worden trapsgewijs bevestigd. De 
plateaus die ontstaan vormen een geleidelijke stijging tussen beide verdiepingen, verbonden 
door steeds vijf traptreden met een breedte van 1600 mm. Op deze plateaus wordt het werk 
van studenten tentoongesteld. Ook kunnen ze worden volgezet met rijen stoelen, zodat de 
ruimte kan dienen als ontvangstszaal voor grote groepen of voor lezingen die te groot zijn voor 
de collegezalen. 

Groen:      buitenruimte
rood:      trappenhuis
Geel:      (goederen)lift
Grijs:      toiletten D/H
Lichtgrijs:    verticale leidingschacht
Paars:      aanzicht vide

PLATTEGrOND VErDIEPING 01
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De plattegronden van verdiepingen twee tot en met vier zijn in hoofdlijnen gelijk aan elkaar. 
In het oosten bevinden zich de bedrijfsruimten die naar eigen inzicht van ieder bedrijf mogen 
worden ingericht. In het westen wordt de studie- / ontmoetingszone door de beheerder overal 
op een gelijksoortige manier ingericht. Door het trapsgewijs plaatsen van vides is binnen de 
verdiepingen een verspringing van de videaanzichten waar te nemen

Groen:      buitenruimte
rood:      trappenhuis
Geel:      (goederen)lift
Grijs:      toiletten D/H
Lichtgrijs:    verticale leidingschacht
Paars:      aanzicht vide

PLATTEGrOND VErDIEPING 02
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De plattegronden van verdiepingen twee tot en met vier zijn in hoofdlijnen gelijk aan elkaar. 
In het oosten bevinden zich de bedrijfsruimten die naar eigen inzicht van ieder bedrijf mogen 
worden ingericht. In het westen wordt de studie- / ontmoetingszone door de beheerder overal 
op een gelijksoortige manier ingericht. Door het trapsgewijs plaatsen van vides is binnen de 
verdiepingen een verspringing van de videaanzichten waar te nemen

Groen:      buitenruimte
rood:      trappenhuis
Geel:      (goederen)lift
Grijs:      toiletten D/H
Lichtgrijs:    verticale leidingschacht
Paars:      aanzicht vide

PLATTEGrOND VErDIEPING 03
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De plattegronden van verdiepingen twee tot en met vier zijn in hoofdlijnen gelijk aan elkaar. 
In het oosten bevinden zich de bedrijfsruimten die naar eigen inzicht van ieder bedrijf mogen 
worden ingericht. In het westen wordt de studie- / ontmoetingszone door de beheerder overal 
op een gelijksoortige manier ingericht. Door het trapsgewijs plaatsen van vides is binnen de 
verdiepingen een verspringing van de videaanzichten waar te nemen

Groen:      buitenruimte
rood:      trappenhuis
Geel:      (goederen)lift
Grijs:      toiletten D/H
Lichtgrijs:    verticale leidingschacht
Paars:      aanzicht vide

PLATTEGrOND VErDIEPING 04
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De zuidelijke vleugel van verdieping vijf is gelijk aan die van verdieping twee tot en met vier. 
de noordelijke vleugel bevat een kantine / restaurant met keuken op de locatie binnen het 
gebouw waar zich vroeger de bedrijfskantine bevond. Aan de campuskant bevindt zich een 
dakterras binnen de hoofdcontouren van het gebouw. 

Groen:      buitenruimte
rood:      trappenhuis
Geel:      (goederen)lift
Grijs:      toiletten D/H
Lichtgrijs:    verticale leidingschacht
Paars:      aanzicht vide

PLATTEGrOND VErDIEPING 05
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SYSTEMATIEK GEFASEErDE GEBOUWINGrEEP
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Zoals eerder gesteld in het hoofdstuk ‘de kracht van de campus’, is het mogelijk dat de high 
tech academy helemaal niet succesvol wordt op de bedachte locatie. Het is niet realistisch 
om te denken dat het hele gebiedsfragment op de Hurk ineens kan worden getransformeerd 
tot grootschalig themagebied voor onderwijs. Zelfs de voormalige Philipscampus is met ruim 
25.000m2 bruto vloeroppervlak veel te groot om direct in zijn geheel in gebruik te nemen. 

De campus biedt de gelegenheid om deze in fase in te vullen zonder dat het gebied als onaf 
zal worden beschouwd. Voor een financieel realistisch plan zal ook de herbestemming van 
gebouw BE in verschillende fasen moeten worden uitgevoerd. 

  

MOTIVATIE FASErING



HErBESTEMMING PHILIPSLAB TOT HIGHTECH ACADEMY   -   PrINCIPESCHETS GrOEI HIGH TECH ACADEMY   -   SCHAAL 1:5000   -   MATEN IN MM   |   PAGINA 139

SYSTEMATIEK GEFASEErDE GEBOUWINGrEEP   -   MOTIVATIE FASErING

W
ek

ke
rs

tra
at

Hurksestraat

W
ekkerstraat

W
ekkerstraat



PAGINA 140

De fasering kan alleen slagen, wanneer goed wordt nagedacht over welke functies wanneer 
moeten worden gerealiseerd. Om het concept realistisch te houden kan niet voor een 
klein aantal gebruikers in de initiële fase het hele gebouw opgeknapt worden. De sterke 
basisstructuur die het gebouw heeft vanuit haar Philipsperiode wordt ingezet voor het 
neerzetten van een stevige basis. De gebouwkernen worden meteen volledig opgeknapt, zodat 
de verkeersstromen door het gebouw mogelijk zijn en een representatief karakter hebben. 

Daarnaast worden een aantal basisvoorzieningen in gereedheid gebracht op de begane 
grond van het gebouw. Een representatieve ingang met receptie worden gerealiseerd zodat 
bezoekers direct het gevoel hebben welkom te zijn in een goed georganiseerd gebouw.
Daarnaast worden een auditorium, collegezalen, bibliotheek, werkplaats en cleanrooms 
gerealiseerd. Al deze functies in eerste instantie eenvoudig en in geval van de cleanrooms 
zeker niet allemaal ineens. Wanneer het gebouw verder wordt gevuld en er daarmee meer geld 
binnen komt kunnen ook de basisvoorzieningen beetje bij beetje worden verbeterd.

BASISVOOrZIENINGEN
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GrOEIMODEL Wanneer de basisvoorzieningen gereed zijn kan begonnen worden met de invulling van 
de hoofdgebouwmassa. Omdat uiteindelijk het industriële bedrijfsleven enorm financieel 
kan profiteren, wordt van hen verwacht de groei van de campus te initiëren. Een bedrijf 
zorgt er voor dat het eigen kantoor of laboratorium wordt gerealiseerd. Vervolgens wordt 
de bijbehorende onderwijs- / ontmoetingsruimte meeontwikkeld. Wellicht kan geld bij de 
overheid worden vrij gemaakt om een dergelijk initiatief te ondersteunen. 

Het bedrijf is vrij te bepalen wat het wil doen met de eigen bedrijfsruimten, zolang de 
richtlijnen van het ontwerp uit dit ontwerpvoorstel worden gevolgd. 



SYSTEMATIEK GEFASEErDE GEBOUWINGrEEP   -   GrOEIMODEL
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Als de high tech academy eenmaal door de eerste bedrijven en studenten in gebruik is 
genomen, moet er te allen tijde een prettige omgeving zijn om te werken en te studeren. Dit 
betekend dat vanaf dat moment de campus nooit meer mag overkomen als een bouwput. 
Desalniettemin ligt er het plan om de campus te laten groeien als het succesvol blijkt en 
meer bedrijven willen investeren. Volgens het groeimodel worden de nieuwe fasen pas 
uitgevoerd wanneer meer bedrijven zich willen vestigen en daardoor meer financiële middelen 
beschikbaar worden. Deze voorwaarden zijn tijdens het hele ontwerpproces meegenomen. 
Hierdoor zijn de volgende principes ontstaan.

Alle bouwprocessen die mogelijk veel lawaai, stofvorming of anderszins overlast veroorzaken 
dienen uitgevoerd te worden vóór de eerste exploitatie. Denk hierbij vooral aan het zagen van 
de vides uit de bestaande vloervelden. 

Alle toevoegingen aan het gebouw als resultaat van de gebouwingreep moeten zoveel 
mogelijk geprefabriceerd zijn. De geprefabriceerde elementen moeten passen in de 
goederenlift of middels zo min mogelijk hijsbewegingen via de gevel naar binnen gebracht 
kunnen worden.

De ingrepen aan de installaties mogen geen invloed hebben op de werking van deze 
installaties in de rest van het gebouw. Dit betekend dat ook hier gewerkt moet worden aan een 
systeem dat eenvoudig in elementen uitgebreid kan worden.

WEL GrOEI, GEEN BOUWPUT
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De fasering van gebouw BE gebeurd voor de standaardisering minimaal in units met de 
afmetingen zoals hiernaast is weergegeven. Alle verdere invullingselementen houden rekening 
met deze standaardunits. Er passen 30 van deze units in het gebouw.

In dergelijke units passen volgens het groeimodel één bedrijf met de daarbij behorende 
onderwijs- / ontmoetingsruimte. Omdat de units in zijn geheel van binnenuit worden 
geïsoleerd, is het mogelijk om het binnenklimaat van de unit te beheersen, terwijl verderop in 
het gebouw nog niet eens is begonnen aan de renovatie.  Zolang als een verdieping nog niet in 
zijn geheel is herbestemd, zorgen tijdelijke tussenwanden ervoor dat de klimaatzone volledig is 
afgesloten. Deze wanden zijn later op een andere verdieping opnieuw te gebruiken. 

In verband met efficiënt gebouwbeheer worden de eerste units in gereedheid gebracht op 
de eerste verdieping rond de hoofdkern. Dit waaiert langzaam uit naar boven en richting de 
buitenste gebouwkernen. Altijd wordt ervoor gezorgd dat de opgeleverde units samen één 
cluster vormen. De nog niet herbestemde units kunnen overigens in de initiële fasen gebruikt 
worden voor projecten die geen eisen stellen aan klimaatbeheersing. Door de nog  niet 
verbouwde ruimte ter beschikking te stellen zullen bedrijven eerder genegen zijn om aan het 
initiatief van de high tech academy deel te nemen. 

INVULLING IN GEBOUWFrAGMENTEN
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Om de ontmoetingsmogelijkheden door het gebouw te vergroten worden vides gecreëerd 
met nieuwe split-level vloervelden. Zoals gezegd moeten de gaten in de bestaande 
vloervelden voor de vides al gemaakt zijn voor de eerste exploitatie. Deze worden altijd op hele 
stramienvlakken gezaagd tussen twee kolommen in. Één vide is in theorie dus minimaal één en 
maximaal vier velden groot. Het ontwerp in dit voorstel gaat in de meeste gevallen uit van de 
maximale vier velden. 

De nieuwe vloervelden zijn geheel geprefabriceerd. Ze hebben de mogelijkheid om bij de 
bevestigingspunten maatafwijkingen in het gebouw op te vangen, de elementen zelf zijn 
maatvast. Ook voor deze vloeren wordt uitgegaan van de stramienen van het gebouw. De 
constructieve elementen hebben altijd de grootte van één stramienvlak, maar ze kunnen 
desgewenst over de hele lengte van het gebouw aan elkaar gekoppeld worden. De split-level 
vloer hiernaast bevat twee stramienvelden.

SYSTEMATIEK INBOUWVLOErEN
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De gevel aan de campuskant wordt vervangen op het moment dat een nieuw 
gebouwfragment is gerealiseerd. De verschillende type gevelelementen hebben daarom 
allemaal standaardafmetingen. Tussen gevelliggers en kolommen zijn overal alle vlakken even 
groot, namelijk 3450 x 3450 mm. Van binnenuit worden stelkozijnen aangebracht, waarna een 
hijskraan in één beweging het hele geprefabriceerde gevelelement op de juiste positie brengt. 
De elementen zijn van binnenuit te monteren Ook de binnenafwerking van de gevel wordt 
uitgevoerd met standaardelementen.

SYSTEMATIEK GEVELELEMENTEN



HErBESTEMMING PHILIPSLAB TOT HIGHTECH ACADEMY   -   SCHETS STANDAArD GEVELELEMENTEN   -   NIET OP SCHAAL   -   MATEN IN MM   |   PAGINA 151

SYSTEMATIEK GEFASEErDE GEBOUWINGrEEP   -   GEVELELEMENTEN

3450 34503450

34
50



PAGINA 152

De ingrepen aan de installaties mogen geen invloed hebben op de werking van de installaties 
in de rest van het gebouw. Het systeem wordt zo uitgevoerd dat de installaties voor een nieuw 
gebouwfragment als losse elementen kunnen worden toegevoegd aan de totaalinstallatie. Dit 
wordt als volgt aangepakt:

Vanuit de gangzone wordt enkel de afzuiging van ventilatielucht geregeld. De luchtkanalen 
kunnen eenvoudig worden verlengd tot het juiste punt in het gebouw. Er is geen sprake van 
een gesloten ventilatiesysteem. De aanvoer- en afvoerlucht hoeven elkaar niet te kruisen in het 
gebouw voor warmtewisseling.

De aanvoer van ventilatielucht vindt plaats via standaardelementen die zijn verwerkt in ieder 
gevelelement en wordt direct vanaf buiten aangezogen. Dit betekent dat de uitbereiding van 
het ventilatiesysteem eenvoudig gelijk opgaat met het vervangen van de gevels. Eventuele 
verwarming van de lucht gebeurt via de verwarmingselementen in de gevelelementen. 
Toevoer van warmwater en elektriciteit voor de regeling van het systeem vindt plaats door de 
elementen als een soort plug and play systeem aan elkaar te koppelen. Meer uitleg hierover is 
te vinden in de hoofdstukken over de gevelelementen in  ‘Gebouwingreep in detail’.

Aan de oostkant van het gebouw wordt een dergelijk systeem toegepast, maar dan met 
ventilatielucht uit de tussenruimte van de tweede huidfaçade. Verschil is dat hier gewerkt 
wordt met bouwkundig ingerichte ruimten. Het verlaagd plafond biedt ruimte voor toevoer en 
verwarming van ventilatielucht.  

SYSTEMATIEK INSTALLATIE-ELEMENTEN
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GEBOUWINGrEEP IN DETAIL
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De illustraties op deze pagina laten zien hoe de vides gepositioneerd dienen te worden. Er 
is de mogelijkheid om één tot maximaal vier stramienvelden tegelijk weg te halen. Er wordt 
altijd voor gezorgd dat aan de randen van de vide het beton tussen de kolommen niet wordt 
weggehaald. Hierdoor ontstaan vides met afmetingen van 5300 x 3350 mm tot 5300 x 14600 
mm. In het ontwerpvoorstel komen alleen de vides met een breedte van 10850 en 14600 mm 
voor. 

Het detail rechts van de 3d illustratie geeft aan waar de zaagsnede wordt gamaakt, ten opzichte 
van de betonnen liggers. Door 100 mm afstand te houden tot deze liggers ontstaat rondom 
een gelijk doorsnedevlak met een hoogte van 200 mm. Wanneer direct tegen de balk aan zou 
worden gezagen ontstaat niet alleen een ongelijk beeld, maar zou bovendien direct opvallen 
dat de snede niet perfect recht gezagen wordt. 

POSITIONErING VLOErSPArINGEN
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In het gebouw moet zo goed mogelijk duidelijk worden wat hoort tot het bestaande gebouw 
en wat bij de gebouwingreep. Dat er delen van de vloervelden weggehaald zijn mag dus 
duidelijk blijken. De randen van de zaagsnede worden daarom NIET weggewerkt. Ook 
eventueel ontstane schade in de vorm van afgebrokkeld beton  als gevolg van het zagen 
blijft zichtbaar. Juist door de onregelmatige zaagsnede wordt duidelijk dat de vides niet 
oorspronkelijk zijn. 

Het isolatiemateriaal en de dekvloer bovenop de bestaande betonnen vloer maken onderdeel 
uit van de gebouwingreep. Normaal gesproken is de beëindiging van deze dekvloeren tegen 
de wanden of kolommen en is dus alleen de bovenkant ervan zichtbaar. Ter plaatse van de 
vides is dit anders, hier is de beëindiging vol in beeld en is de afwerking ervan bepalend voor 
de beeldkwaliteit van de vides. Het detail hiernaast laat zien dat een thermisch verzinkt stalen 
hoekprofiel wordt gebruikt voor de afwerking. Het smalle uiteinde van het profiel zorgt ervoor 
dat het ruwe beeld van de zaagsnede niet wordt verstoord. Achter de 100 mm hoge flens is het 
isolatiemateriaal en de cementdekvloer netjes weggewerkt. Met opgelaste montagebeugels 
worden de hoekprofielen aan de achterkant gemonteerd. Vervolgens worden isolatiemateriaal 
en dekvloer aangebracht.  Het gebruik van thermisch verzinkte profielen is overeenkomstig 
met de materialisering van de andere gebouwingrepen. 

De balustrade is vervaardigd uit gelaagd glas en wordt momentvast bevestigd met ankers in de 
zaagsnede van de vide. Het glas is netjes afgeslepen en afgrond zodat er geen scherpe randen 
zijn en de balustrade comfortabel vast te houden is. Doordat de balustrade aan de onderkant 
gelijk loopt met de doorgesneden vloer is het doorgezaagde beton enigszins beschermd, maar 
het glas ontneemt niet het zicht op de fraai afgewerkte zaagsnede. 

BALUSTrADE VLOErSPArINGEN
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De nieuw te introduceren verhoogde vloervelden worden op dezelfde wijze maatgevoerd als 
de vides. De standaardmaat van een verhoogd vloerveld is gelijk aan de maat tussen twee 
kolommen, ofwel tussen twee stramienlijnen. De vloeren in dit ontwerp zijn allemaal gebaseerd 
op een breedte van twee stramienlijnen, zoals hiernaast geïllustreerd. Het is echter mogelijk om  
een willekeurig aantal van deze vloeren aan elkaar te koppelen  

De vloervelden hebben dus standaardafmetingen, maar waarschijnlijk is het oorspronkelijke 
gebouw niet overal exact even groot. Daarom is er ter plaatse van de oplegging een 
stelmogelijkheid opgenomen. Constructief gezien staan de elementen los van elkaar. Ieder 
element heeft dus vier eigen oplegpunten aan de kolommen van het gebouw. De pijlen in de 
isometrie hiernaast geven de stelmogelijkheden per element aan. 

SYSTEEM VAN DE VErHOOGDE VLOErVELDEN
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De isometrieën hiernaast laten zien hoe de verhoogde vloervelden eenvoudig worden 
bevestigd. Een hoekstaal wordt op de juiste hoogte aan de bestaande constructie gemonteerd. 
De UNP vloerligger kan hier al worden opgelegd, zodat het gewicht niet meer gedragen 
hoeft te worden tijdens de montage. Slobgaten bieden stelruimte om de maatafwijkingen 
in het gebouw op te vangen in beide richtingen. De hoekstalen in de kolommen hebben de 
slobgaten in de breedte (linker afbeelding) en de UNP liggers hebben slobgaten in de lengte 
(middelste afbeelding).

De rechter afbeelding laat een hoekstaal zien aan de buitengevel. Deze is middels een Iso-
Shöck koudebrugonderbreking aan de gevelkolom bevestigd omdat deze kolommen in directe 
verbinding staan met buiten. Het koudebrugonderbrekend element raakt uit het zicht wanneer 
de kolom wordt ingepakt en afgewerkt. Hierover verderop meer. 

BEVESTIGING VLOErVELDEN
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De vloervelden hebben een constructie van thermisch verzinkte UNP liggers. De gesloten zijde 
van de liggers zorgt voor de afronding van de vloervelden. De afronding van de verhoogde 
vloervelden wordt zeer zichtbaar in het gebouw en is meest bepalend voor het beeld van deze 
gebouwingreep. Architectonisch is er overeenstemming tussen deze toegevoegde vloervelden 
en het verhoogde maaiveld van de openbare campusruimte. Ook daar wordt het ‘vloerveld’ van 
het verhoogde maaiveld afgerond met de gesloten kant van een UNP-ligger. Er wordt echter 
een verschil tussen binnen en buiten gecreëerd doordat de afwerking ervan binnen subtieler is. 
Buiten wordt Cortenstaal toegepast. Dit heeft een ruwer oppervlak dan het thermisch verzinkt 
staal. Bovendien zijn de liggers buiten met 300 mm behoorlijk hoger. 

Verder zijn de verhoogde vloeren binnen niet van beton maar van fijne vloer- en plafondplaten. 
De plafondplaten zijn van thermisch verzinkt stalen plaatmateriaal voor een gelijke uitstraling. 
De platen zijn geperforeerd ten behoeve van geluidabsorptie. De vloerenplaten zijn van 
multiplex met daarop vloerbedekking. rondom wordt de vloerbedekking afgewerkt met een 
lijst. Deze lijst is een thermisch verzinkt stalen hoekprofiel. De vloerplaten hebben zo vanaf de 
zijkant gezien hetzelfde uiterlijk als de plafondplaten. (visualisatie p.169) Plafond en vloerplaten 
worden gedragen door houten vloerliggers, gemonteerd tussen de UNP-hoofdconstructie.

De maatvoering van de vloeren is zo bepaald dat het uiteinde van de balustrade precies 
uitkomt in het midden van de kolommen, zowel die in de gevels als die in de kern van het 
gebouw. Deze balustrade is ook toegepast bij de vloeren van de vides. De uitsluitend uit glas 
bestaande schermen vormen een zo klein mogelijke beperking van het zicht op en tussen 
de verdiepingen. Ook worden hierdoor de verhoogde vloeren beleeft als schijven en niet als 
driedimensionale ruimtes. 

BALUSTrADE BEëINDIGING VLOErVELDEN
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opgelast aan UNP 240

OPBOUW  VLOErPAKKET
  -  Vloerbedekking
  -  multiplex vloerplaten
  -  (aanzicht) houten vloerliggers
  -  Geluidsdempend isolatiemateriaal, 100mm
  -  Geperforeerde akoestische panelen
        staalplaat, thermisch verzinkt, 20 mm
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Wanneer twee vloervelden aan elkaar worden gekoppeld is geen balustrade nodig. De 25 mm 
tussen de UNP-ligger en het midden van de kolom, die anders voor de balustrade zou worden 
gebruikt, kan hier worden ingezet voor de scheiding van de constructie van de vloervelden. 
Natuurlijk is deze 25 mm beschikbaar voor beide vloervelden. Hierdoor is voldoende ruimte 
tussen de liggers aanwezig ten behoeve van de montage. De ruimte tussen de liggers is 
uiteindelijk niet zichtbaar doordat de vloer- en plafondplaten doorlopen tussen beide vloeren.

KOPPELING TUSSEN TWEE VLOErDELEN
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Aanzicht kolom bestaand

UNP 240, thermisch verzinkt

Schoentje tbv oplegging CEE-profiel
opgelast aan UNP 240

OPBOUW  VLOErPAKKET
  -  Vloerbedekking
  -  Spaanplaat vloerplaten
  -  (aanzicht) CEE-profiel 210
  -  Geluidsdempend isolatiemateriaal, 100mm
  -  Geperforeerde akoestische panelen
        staalplaat, thermisch verzinkt, 20 mm
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De visualisaties hiernaast laten de verhoogde vloervelden zien aan de onder- en bovenkant. Het 
resultaat van het ontwerp is een strak horizontaal element met een duidelijk materialenpakket. 
Vanuit de zijkant is er het samengestelde vlak met de thermisch verzinkte uitstraling. Daar 
worden alleen glas met verankeringspennen en vloerbedekking aan toegevoegd. 

VISUALISATIE VLOErVELDEN
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Om de overlast van de bouw te minimaliseren en de bouwtijd te verkorten wordt alles zoals 
eerder vermeld zoveel mogelijk geprefabriceerd, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van droge montage en dienen de elementen eenvoudig en van binnenuit bevestigd te 
kunnen worden. De tekeningen hiernaast laten stapsgewijs zien hoe de montage van de 
nieuwe gevelelementen uitgevoerd gaat worden.  Allereerst worden rondom in de opening 
stelkozijnen aangebracht zodat maatafwijkingen opgevangen kunnen worden. In één 
hijsbeweging wordt het complete geprefabriceerde gevelelement op zijn plaats gebracht. Aan 
de binnenkant kunnen vloer en plafond reeds voorzien zijn van isolatiemateriaal en dekvloer. 
Deze wordt namelijk vooralsnog vrijgehouden van de stelkozijnen zodat er ruimte blijft om de 
gevelelementen van binnenuit te stellen en te bevestigen. 

Ook de binnenafwerking van de gevel bestaat uit standaardelementen. Zoals omschreven zijn 
deze elementen direct voorzien van elementen voor luchttoevoer, verwarming, verlichting, 
stroom- en datakabels. De binnengevelelementen zorgen bij plaatsing gelijk voor de 
binnengevelafwerking en het completeren van de binnenisolatie. Op de volgende blazijden 
worden deze elementen uitvoeriger besproken.

STAPSGEWIJZE GEVELOPBOUW
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De gevelelementen met een afmeting van 3450 x 3450 mm hebben rondom een fors kader 
van 110 millimeter. Vanuit buiten gezien benadrukt dit kader de elementaire vlakvulling 
van de gevel, maar belangrijker is de ruimte die het kader biedt voor het aanbrengen van 
binnenisolatie (zie hiervoor ook p.175 en p.177). Borstwering en beglazing liggen nu in één 
vlak, met een diepere negge. Waar de borstwering in de bestaande situatie in dezelfde lijn lag 
als de kolommen, ligt deze nu 130 mm verder naar binnen. Deze dieptewerking werkt mee aan 
de elementaire geveluitstraling, maar het benadrukt ook de ritmische gevelindeling beter dan 
dit al gebeurde in de bestaande situatie.

Op de bestaande vloer wordt op het randje waar voorheen het binnenblad stond het 
stelkozijn bevestigd, voorzien van een tochtafdichting. Hierop kan het gevelelement van 
binnenuit bevestigd worden, waarna binnengevelelementen zorgen voor de afdichting. Het 
standaardelement aan de onderzijde wordt op de zelfde manier als het isolatieglas met een 
kliklijst bevestigd. Aan de onderzijde wordt het met schroeven bevestigd in de dekvloer. De 
gehele montage wordt droog uitgevoerd. Alle elementen kunnen desgewenst gemakkelijk 
verwijderd en vervangen worden. 

Aan de bovenkant van de borstwering bevindt zich een rooster voor aanvoer van buitenlucht. 
In rechter schacht bevindt zich een verwarmingselement dat zorgt voor het op temperatuur 
brengen van de buitenlucht. Omdat het verwarmingselement de lucht opwarmt stijgt de 
lucht. Automatisch wordt hierdoor vanuit het rooster lucht aangevoerd. In de linker schacht 
bevinden zich filters en een regelunit om de toevoer van verse lucht te filteren en desgewenst 
te beperken.

STANDAArD GEVELELEMENT ONDEr
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OPBOUW  VLOErPAKKET
  -  Cementdekvloer,  40 mm
  -  Isolatiemateriaal, drukvast, 60 mm
  -  Bestaande betonvloer, 200 mm

PrEFAB BINNENGEVELELEMENT
  -  Stalen gevelplaat, rAL 7016 (antracietgrijs) 
  -  Gevelisolatie, 60 mm
  -  Schacht tbv aanzuiging buitenlucht, 
        voorzien van regelunit en filters
  -  Geïsoleerd tussenschot, 30 mm
  -  Verwarmingselement 
  -  Geïsoleerd tussenschot, 36 mm
  -  radiator element met lokale regeling
        elektrolytisch verzinkt staal 1,5 mm
        epoxy poederlak, rAL 7016 (antrecietgrijs)

Omkasting gevelelement, thermisch verzinkt staal

Kabelgoot, electra en data

Bevestiging gevelelment

Isolatieglas

Tussenregel kozijn 
  (rAL 9011)

rooster tbv 
  inlaat buitenlucht

     

Aanzicht kolom

Onderdorpel kozijn 
  (rAL 9011)

Stelkozijn met 
  tochtafdichting
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referentiefoto prefab binnengevelelement 

Afdekrooster verwarmingsunit
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Aan de onderkant van de bestaande vloeren is te zien dat het zelfde brede kader wordt 
gebruikt voor de bovenzijde van het gevelelement. De binnenafwerking van de gevel ligt 
aan de bovenkant in het zelfde vlak als aan de onderkant. Hierdoor is ruimte over achter de 
gevelafwerking die wordt ingezet voor leidingwerk. 

Aan het plafond worden de bestaande vloeren maar tot 1200 mm uit de gevel ingepakt 
met isolatiemateriaal. Verder aanbrengen van binnenisolatie is onnodig omdat hier geen 
koudebruggen meer kunnen ontstaan. Het deel van het plafond dat wel geïsoleerd wordt, 
wordt afgewerkt met een systeemplafond in dezelfde stijl als alle ingrepen die aan het 
gebouw worden gedaan. Namelijk met lamellen uit thermisch verzinkt staal, afgewisseld 
met elektrolytisch verzinkte aluminium voegprofielen voorzien van epoxypoederlak voor 
een fijnere detaillering. Het systeemplafond biedt ruimte voor leidingwerk ten behoeve van 
spotverlichting in de lamellen. Eventueel wordt het systeemplafond uitgerust als koelplafond.

STANDAArD GEVELELEMENT BOVEN
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GEBOUWINGrEEP IN DETAL   -   STANDAArD GEVELELEMENT BOVEN
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OPBOUW VLOEr- EN PLAFONDPAKKET
  -  Cementdekvloer,  40 mm
  -  Isolatiemateriaal, drukvast, 60 mm
  -  Bestaande betonvloer, 200 mm
  -  Isolatiemateriaal, 100 mm
  -  Bevestigingsrail systeemplafond
  -  Lamel systeemplafond, 400 mm breed
        thermisch verzinkt aluminium 
        - optioneel: koelplafond     

Plafondrand, elektrolytisch verzinkt staal
epoxy poederlak, rAL 7016 (antrecietgrijs)

Voegprofiel, elektrolytisch verzinke staalplaat 
   epoxy poederlak, rAL 7016 (antrecietgrijs)Omkasting gevelelement, 

  thermisch verzinkt staal

ruimte tbv leidingwerk

Stelkozijn met tochtafdichting

Aluminium kozijn (rAL 9011)

Isolatieglas

Bestaande betonnen  
gevelligger  800 mm
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GEVELELEMENT VIDE Ter plaatse van een vide zien de gevelelementen er net even wat anders uit. Het boven- en 
onderelement lopen nu in elkaar door. Voor een verbeterd uitzicht en lichtinval wordt op 
de tweede verdieping bij een vide geen borstwering toegepast. Het vervangen van deze 
borstwering in isolatieglas kan gewoon in hetzelfde gevelelement omdat beide gebruik maken 
van dezelfde kliklijsten. Ook achter deze binnengevelelementen is ruimte voor het doorvoeren 
van leidingwerk van de ene naar de andere kant van de vide.



HErBESTEMMING PHILIPSLAB TOT HIGHTECH ACADEMY   -   VErTICAAL DETAIL, VLOErELEMENT BIJ VIDE   -   SCHAAL 1:10   -   MATEN IN MM   |   PAGINA 177

GEBOUWINGrEEP IN DETAIL   -   GEVELELEMENT VIDE

20

11
0

10

11
0

80
0

| 72 | 

 117 | 416 | 

394 | | 50 |

| 180 |

130

Omkasting gevelelement, 
  thermisch verzinkt staal

ruimte tbv leidingwerk

Stelkozijn met tochtafdichting

Aluminium kozijn (rAL 9011)

Isolatieglas

Bestaande betonnen  
gevelligger  800 mm
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De horizontale doorsneden op de tekeningen hiernaast laten zien hoe de aansluiting van de 
gevelelementen op de bestaande kolommen werkt. De bovenste doorsnede snijdt de gevel 
door op 1000 mm boven de bovenkant van de afgewerkte vloer. Doorgesneden worden de 
verticale kozijnen met beglazing, de bestaande gevelkolommen en de binnenafwerking van 
deze kolommen. In aanzicht is het onderste gevelelement zichtbaar.

De binnenafwerking van de kolommen is gemaakt van witte Trespa-platen. de ze platen steken 
aan de binnenkant net voorbij het vlak van de onder- en bovenelementen. Door dit lichte 
diepteverschil plus het verschil in kleurstelling wordt het sterke, oorspronkelijke gevelritme 
benadrukt (zie visualisatie p.183)

De onderste horizontale doorsnede snijdt de gevel door op 500 mm boven de bovenkant van 
de afgewerkte vloer. Hier worden dus de onderste gevelelementen doorgesneden en wordt 
de aansluiting tussen deze elementen en de binnenafwerking van de kolommen zichtbaar. 
Eventuele maatafwijkingen worden opgevangen door het overlap tussen deze beiden. De 
volgende pagina laat in meer detail zien hoe deze aansluiting werkt. 

GEVELELEMENT HOrIZONTAAL BEKEKEN
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Na het plaatsen van de buitengevelelementen worden allereerst de onderste 
binnengevelelementen op hun plek gebracht en gemonteerd. De ruimte tussen de elementen 
en de kolommen wordt opgevuld met steenwolisolatie. Aan de voorkant, tussen de elementen 
in is dan nog voldoende ruimte om de installaties van de elementen onderling met elkaar 
te verbinden. Alle elektra- en datakabels zijn voorzien van connectoren voor eenvoudige 
aansluiting en het voorkomen van slechte aansluitingen. De waterleidingen voor het 
verwarmen van de buitenlucht zijn aan het uiteinde voorzien van flexibele slangen, voorzien 
van koppelstuk en waterslot. Tot slot wordt ook de ruimte aan de voorkant van de binnenkant 
van de kolommen opgevuld met steenwolisolatie en wordt het geheel met een Trespa 
beplating afgesloten. Door een stuk overlap tussen elementen en Trespa-platen worden de 
eventuele maatafwijkingen opgevangen.

AANSLUITING GEVELELEMENTEN
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binnengevelelementen onder kolomafwerking
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De visualisatie hiernaast geeft een impressie van de de binnengevel en relatie hiervan tot de 
rest van de gebouwingrepen. Ook de binnengevel had oorspronkelijk al een zeer sterke ritmiek, 
deze was alleen nooit zichtbaar door de vele binnenwanden. Door een verschil in materialisatie 
tussen horizontale en verticale elementen en een licht diepteverschil tussen beiden komt de 
gevelstructuur duidelijk naar voren. 

VISUALISATIE GEVELELEMENTEN 
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De gevelperforaties in de vorm van uitstekende doosjes duwen het gebouwinterieur naar 
buiten. Door een subtiele detaillering is de constructie ervan minimaal aanwezig en past deze 
binnen de hoogte van het kader van 110 mm dat rond ieder gevelelement aanwezig 
is. Er is geen sprake van concurrentie tussen het oorspronkelijke gebouw en de nieuwe 
gevelelementen omdat deze zich niet mengen in de duidelijke gevelstructuur.  

Het glaswerk van de gevel is niet met kozijnen bevestigd, maar met een spiderconstructie. 
Daardoor zijn er geen kozijnen die het vloerpakket nog extra opdikken. De verbinding  
van de glasplaat met de andere glasplaten en de constructie is opgevuld met siliconen 
afdichtingsrubbers, zoals die altijd gebruikt worden bij spider beglazing. Aan de binnenkant 
is ook siliconenrubber toegepast aan de onder- en bovenkant tussen het glas en het 
isolatiemateriaal. Van buitenuit is hierdoor een smalle zwarte strook zichtbaar. Door de lichte 
spiegeling van het glas is deze niet storend.

Voor een nog subtieler overkomen is de constructie rondom afgewerkt met een stalen 
hoekprofiel. Hierdoor loopt de constructie van de doosjes uit tot een dikte van bijna nul.  
Vanuit de architectonische eenheid van het gebouw is ook de constructie van deze 
gevelelementen vervaardig van thermisch verzinkt staal. 

Het doosje wordt volledig geprefabriceerd en is vanuit binnen constructief bevestigd worden. 
(voor constructie zie p.189). Dit werkt op dezelfde manier als bij de standaardgevelelementen, 
met voldoende ruimte voor montage. Vervolgens worden er tochtafdichtende strips 
aangebracht en wordt de gevel aan de binnenkant afgewerkt zodat de isolatielijn doorloopt en 
het binnengevelbeeld gelijk is aan de rest van het gebouw. 

GEVELDOOSJES
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OPBOUW DAKPAKKET UITBOUW
  -  Aluminium Geperforeerde dakplaten, 
        thermisch verzinkt
  -  Hoogte noodoverstort
  -  EPDM dakbedekking
  -  Afschot
  -  stalen dakplaten, 5 mm
  -  Sandwitch paneel: Isolatiemateriaal 70 mm
        Aluminium afwerking, thermisch verzinkt 

OPBOUW VLOErPAKKET UITBOUW
  -  Stalen vloerplaat, 5 mm, thermisch verzinkt, 
  -  Drukvaste isolatie, 40 mm
  -  Constructielaag (kokerprofielen 70x70) opgevuld 
        met steenwolisolatie
  -  Aluminium gevelplaten, 20 mm, thermisch verzinkt

Stalen hoekprofiel 70x70
  Thermisch verzinkt

‘Spider’ glasdrager, 
  koudebrug onderbroken

Isolatieglas in spiderconstructie

Kokerprofiel Ø 120
  dubbelwandig isolerend.
  tevens HWA, inwendig Ø 80

Staalkabel diagonaal 
  tbv constructie

Stalen hoekprofiel 70x70
  Thermisch verzinkt

Kokerprofiel 120x70

Detail xxx, P 000 Detail xxx, P 000
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De geveldoosjes zijn van een eigen afwateringssysteem voorzien om vervuiling aan de 
bovenkant te voorkomen. In de ruimte tussen de stalen dakconstructie wordt een opvangbak 
gemaakt waarin het regenwater terechtkomt. Deze is waterdicht gemaakt met EPDM 
dakbedekking. De constructie van het dakpakket zelf vormt de dakrand. De kolommen aan de 
voorkant van het doosje dienen als draagconstructie van het dak, maar zijn ook functioneel 
als waterafvoer van het dakvlak. De holle kokerprofielen steken door vloer en dakpakket 
heen, zodat het water er doorheen kan en aan de onderkant verder valt langs de gevel. Om 
condensatie aan de kolommen te voorkomen zijn deze dubbelwandig isolerend uitgevoerd. 
Het dakpakket is aan de bovenkant voorzien van geperforeerde dakplaten. Dit als sierlijke 
afwerking, maar ook om grove vervuiling te weren uit de HWA van het doosje. 

De ligger van de dakconstructie is aan de voorkant 10 mm lager dan aan de binnenkant en 
zijkanten. Het hoekprofiel aan de bovenkant dat geen constructieve functie heeft, is met 
afstandshouders ook 10 mm van de gevelligger verwijderd. Dit hoogteverschil zorgt ervoor dat 
in geval van overstroming, dit dan altijd gebeurt aan de voorzijde van het gebouw en niet naar 
binnen, de gevel in.

DAKPAKKET GEVELDOOSJES
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OPBOUW DAKPAKKET UITBOUW
  -  Aanzichtslijn dakrandv
  -  Gepeforeerde dakplaten + hoogte noodoverstort
  -  EPDM dakbedekking
  -  Afschot
  -  stalen dakplaten, 5 mm
  -  Sandwitch paneel: Isolatiemateriaal 70 mm
        Aluminium afwerking, thermisch verzinkt, 1.5 mm

‘Spider’ glasdrager, 
  koudebrug onderbroken

Isolatieglas in spiderconstructie

Kokerprofiel 100 x100
  dubbelwandig isolerend.
  tevens HWA, inwendig  60 x 60

Omkasting gevelelement

Aluminium montageprofiel, 
  koudebrug onderbroken

WaterkeringSiliconen afdichtingsrubber 

Stalen hoekprofiel, thermisch verzinkt, 70x70

Stalen kokerprofiel 70x70

Tochtafdichting
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Aan de gevelkant is een vierkant frame de constructieve basis van het geveldoosje. Met 
ankers wordt deze op vier plekken bevestig aan stalen hoekijzers, die reeds zijn gemonteerd 
aan de bestaande kolommen. Het onder- en bovenvlak zijn voorzien van stabiliteitsschoren 
ten behoeve van stabiliteit in dit vlak. Diagonalen in het zijvak zorgen voor afdraging van de 
verticale krachten op het doosje en het gewicht van het doosje zelf . Het dakvlak wordt aan 
de gevelkant  gedragen door het gevelframe. Aan de buitenkant rust via kolommen op het 
vloervlak, vanuit waar de krachten weer door de diagonalen worden doorgegeven aan de 
gevel. De bevestiging van het frame is zo ver mogelijk naar onder en naar boven, zodat de 
kolommen zo min mogelijk horizontaal belast worden.

CONSTrUCTIE VAN DE GEVELDOOSJES
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De visualisatie hiernaast laat zien hoe minimaal de constructie in beeld is. Het pakket van de 
vloer het dak zijn al zeer minimaal. Het hoekprofiel rondom geeft door zijn scherpe rand een 
nog subtielere afronding. De constructieve vloerligger aan de voorkant van het doosje dat 
de overspanning van 3400 mm aan de voorkant moet opvangen, valt als enige buiten het 
constructieve vlak. Dit is voor het beeld nauwelijks storend, omdat het stalen hoekprofiel er 
nog voor zit en het de uitstraling heeft van een lekdorpel.v

VISUALISATIE GEVELDOOSJES
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Het leek aanvankelijk een grote uitdaging om voor dit afstudeerproject een evenwicht te 
vinden tussen analyse, architectuur en bouwtechniek. De aanvankelijke neiging om eerst 
een volledig architectonisch ontwerp gereed te hebben alvorens te beginnen aan een 
‘bouwtechnische uitwerking’ werd op een bepaald moment een beperkende factor tijdens 
het doorlopen van het proces. Uiteindelijk is het juist de samenwerking tussen de disciplines 
geworden die heeft geresulteerd in een heldere gebouwingreep. Vooral het introduceren van 
een aantal standaardingrepen bleek een grote uitkomst voor zowel het architectonisch als het 
bouwtechnisch concept. De standaardisatie en fasering van het herontwerp voor het gebouw 
en het campusgebied staan symbool voor een groeiend succes van het themagebied op de 
Hurk. Iedere stap maakt de campus en de gebouwen een stukje toegankelijker en resulteert 
in de loop van de tijd in meer succesvolle ontmoetingen tussen onderwijs en industrie. 
Het vervangen van één gevelelement creëert niet alleen een beter binnenklimaat door de 
verhoogde isolatiewaarde; het vergroot ook de interactie tussen campus en gebouw, het 
maakt het gebouw toegankelijker, het versterkt het ritmische karakter van de gevel, het is een 
uitbereiding op de gebouwinstallaties en het illustreert het succes van de hightech academy. 

De gestandaardiseerde ingrepen passen goed bij het gestructureerde Philipsgebouw. De 
bestaande gevelritmiek wordt niet alleen behouden, deze wordt versterkt en uitgebreid. 
De ingrepen tonen zich respectvol ten opzichte van de sterke structuren van het voormalig 
laboratorium, maar zijn weldegelijk eigentijds en duidelijk te onderscheiden van het bestaande 
gebouw. 

Tot slot past het vernieuwde gebouwontwerp ook goed bij mij persoonlijk. Mijn liefde 
voor industrieel erfgoed is in dit afstudeerwerk duidelijk tot uiting kunnen komen. Hoewel 
industrieel erfgoed niet altijd monumentaal is en lang niet altijd wordt gewaardeerd, gaat het 
vaak om zeer karakteristieke gebouwen. Veelal is er weinig inspanning noodzakelijk om het 
gebouw weer in goede staat te laten verkeren. Echter om leegstand en sloop te voorkomen 
dient een nieuwe functie geïntroduceerd te worden. De noodzakelijk aanpassingen mogen 
duidelijk geprofileerd worden. Ze maken het gebouw eigentijds en versterken juist de 
karakteristiek van het oorspronkelijke gebouw. De projectlocatie op de Hurk is hier een goed 
voorbeeld van gebleken.
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